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INGENIEUR EN PREVENT I E 

KARAKTERISERING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR PROBLEEMVELD 

A. Brouwers, J . Graaf mans , J.T.H. Lammers (Technische Hogeschool Eindhoven) 

P.A. van Wely (Philips Medische Dienst) 

I. His torie 

Op 23 oktober 1976 yond te Eindhoven een symposium plaats over het thema 

"Ingenieurs in de gezondheidszorg". *) 

Tijdens deze brede dialoog tussen medici en technici kreeg het thema 

preventie de meeste belangstelling. Hier voigt een kort verslag van de 

gedachtenwisseling. 

2. Preventiegedachten anne 1976 

* 

De diskussiegroep was groot en het succes ook. Zij heef t in het haar toe

gemeten uur een aant al ui tspraken kunnen formuleren en bovendien twee 

werkgroepen opgericht . Er is levendig gediskussieerd, voornamelijk rondom 

twee van de aangereikte diskussiestellingen. 

De eerste stelling was de volgende: 

De ar ts in de eersteZijn heeft een s i gnaZerende funk t i e ten aanzi en van 

technogene ziekmakende fakto ren (bijv . veiZighei dsaspekten, miZieuprob le

mati ek, woni ngbouw, e tedebouw, wer komstandi gheden) . Er zou een aZgemeen 

bekend adree moe ten zijn, waar de ze signa Zen gedeponeerd en verwerkt kun

nen worden . 

De tweede stelling : 

Het eamenspel t ussen ingenieurs en (para )-medi ci moet door beide partijen 

worden ge Zeer d: de spe Zr egeZs zi jn moeiZi jk, maar wanneer ze goed worden 

opgevoZgd is dit speZ van grote waarde voor de voZksgezondheid. 

De diskussie over de ze stellingen zal hier worden weergegeven, samengevat 

in een aantal uitspraken. De eerste: 

He t verdient aanbeveZing een werkgroep in t e ste ZZen met aZs taak het aan

geven van de roZ van de i ngenieur i n de epidemioZogi e i n de toekoms t . 

Men yond dat de epidemiologie in Nederland eens flink van de grond moest 

en dat er meer aandacht aangegeven zou moe ten worden. Men voegde de daad 

bij het woord en richtte staande de diskussie een werkgroep hiervoor op. 

Het is wenseZijk over twee a drie jaar een gespecialiseerd symposium te 

organiseren over het onderwerp prevent ie. 

) Deze uitgave is te bestellen door overmaking van f. 15,-- + f. 2,75 ver-
zendkosten op girono. 23.15221 t.n.v. THE onder vermelding van publikatie
nummer 9 . 052. 
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Voor dit symposium formeerde zich uit de diskussiegroep spontaan een voor

bereidingswerkgroep.

Een volgende uitspraak:

Bij het opZeiden van ingenieurs zouden technogene ziekmakende faktoren

meer aandacht moe ten krijgen.

De eerste stelling (over de signalerende funktie van de arts) werd uitge

breid in die zin, dat:

Meer nog dan de arts in de eersteZijn (=huisartsJ~ de arts werkzaam in de

openbare gezondheidszorg (GGenGD? ambuZancedienst~ kruisorganisatieJ ge

equipeerd is om signa Zen uit de samenZeving op te vangen en in te brengen

in een regionaaZ te formeren ~'preventief gezondheidscentrum" (een soort

medische meld- en regeZkamer).

Ook de tweede stelling (over het samenspel) werd uitgebreid en wel met de

volgende zin:

Een goed samenspel tussen medici en ingenieurs vereist in de eerste plaats~

dat men elkaars taaZ Zeert spreken.

Dit is een uiting van een positief effekt van dit symposium, dat immers een

stimulans wil zijn voor de dialoog tussen medicus en technicus.

Tot slot nog een "ingenieur-vriendelijke" uitspraak vanuit de medische helft

van de diskussiegroep:

Historisch gezien heej~ de ingenieur op het terrein van de gezondheidsbe

scheming een grote roZ gespeeZd (watervoorziening~ riolering, badinrich

tir~en, aquaducten~ etc.) in het Romeinse Rijk. In de vorige eeuw kunnen

worden genoemd: woningverbetering, waterZeiding, vuiZnisverwerking, stads

planning~ voedingshygiene etc. Thans dient de ingenieur in hoofdzaak een

belangrijk aandeel te leveren in de gezondheidstechnische beveiZiging van

het milieu.

2. De voorbereidingskommissie

De toen geformeerde werkgroep begon aan de voorbereiding van het voorge

stelde symposium over preventie. Thans, 3 jaar later, krijgt het de reali

satie onder de titel "Ingenieur en Preventie" op 26 oktober 1979, met de

volgende doelstellingen:

- het bevorderen van aandacht voor eigenschappen van de mens bij ontwerp-

processen;

- het bevorderen van kommunikatie tussen gezondheidszorgers en technici

bij ontwerpprocessen;

- het vergroten van inzicht in faktoren die bij bestaande konstrukties van

belang zijn voor de gezondheid;
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- het bevorderen van signalering vanuit de gezondheidszorg van deze

faktoren;

- het bijdragen aan verzamelen, breed toegankelijk maken en verspreiden

van relevante informatie.

4. Eenvoudig was het niet

Voorkomen is beter dan genezen. Bij de voorbereiding werd veel motivatie

ervaren om langs deze weg eens wat meer aandacht te richten op de pre

ventie.

Maar desondanks bleek het een bijzonder moeilijke onderneming te zijn.

Preventie, een ruim begrip spreekt even makkelijk aan als het moeilijk is

om te komen tot een konkrete invulling op dit thema. Bovendien bleken bij

een verscheidenheid aan disciplines uiteenlopende betekenissen voor te

komen voor het begrip preventie.

Vanuit verschillende visies op mens en maatschappij blijken ook uiteenlo

pende meningen te bestaan over hoe je preventie zou moeten invullen ana

100g aan de uiteenlopende meningen over weI of geen fluor in het drink

water. Deze verscheidenheid in visie doet zich voor in praktisch iedere

discipline.

Onbevredigende responsies werden ervaren daar waar men in een zelfgnoeg

zaamheid binnen een bepaa1de discipline de overtuiging uitdroeg dat pre

ventie duidelijk een zaak is voor die of die andere discipline of instantie.

De meest demotiverende reakties waren die waar gesteld werd dat preventief

denken mooi en aardig is maar in een komplexe maatschappij als de onze nau

welijks tot enige verbetering zal leiden. Gelukkig kwam dit soort reakties

niet te vaak voor.

5. Afbakening

Preventie is het voorkomen van schadelijke invloeden op de mens op basis

van verworven inzichten over het funktioneren van de mens en zijn belast

baarheid.

Op dit symposium wordt de preventie beschouwd met betrekking tot technische

objekten, systemen en processen welke invloed uitoefenen op de mens die

ermee omgaat.

Deze invloeden kunnen zowel positieve als negatieve effekten hebben op het

welbevinden van de mens. Mogelijke negatieve invloeden kan men voor het

grootste deel aanduiden met veiligheids-, gezondheids- en milieuaspekten.
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Deze veel gebruikte begrippen willen wij hier onderscheiden door ze te

karakteriseren met respektievelijk snelle, trage en indirekte effekten

op de gezondheid van de mens. Milieuaspekten kunnen zowel snelle als trage

effekten bezitten waardoor ze ook onder veiligheids- of gezondheidsaspekten

begrepen kunnen worden.

Beperking is nodig bij zulk een breed gebied als preventie. Omdat veilig

heid uitgebreide aandacht kreeg op de TH Delft rond het symposium in

oktober 1978 en milieuaspekten doorlopende aandacht krijgen op een breed

terrein is voor dit symposium de aandacht gekoncentreerd op de gezondheids

aspekten met de trage negatieve effekten op de mens.

Samenvattend karakteriseren wij ons doelgebied met de trefwoorden: primaire

preventie, technische produkten, trage negatieve effekten op de mens.

6. De moeilijke weg tot inzicht

Traag verlopende invloeden op de gezondheid van de mens vormen een kate

gorie, waarvoor de nodige inzichten moeizaam tot stand komen.

De machinebankwerker in een kurketrekkerhouding over een draaibank gebogen

kreeg geleidelijk rugklachten en raakte vroegtijdig ongeschikt voor dit

soort werk. Het duurde enkele generaties voor dit leidde tot het inzicht

waaruit de ergonomisch verantwoorde draaibank is voortgekomen die momen

teel in de handel is. Zo zijn nog vele voorbeelden te geven.

Om dit soort trage processen met tijdkonstanten van 5 jaar of meer te kun

nen identificeren moet men als regel zorn 50 jaar of meer gerichte data

verwerking verwezenlijken om statistisch signifikante korrelaties te kunnen

vaststellen.

Zulk een gerichte dataverwerking zal nimmer tot stand komen binnen een klein

kader zoals een werkplaats of een sektie inkoop. Hiervoor zijn impulsen ver

eist vanuit een ruimer referentiekader. Een bedrijf als geheel dat voor dit

soort werknemers op zorn 40-jarige leeftijd Ander werk moet en kan bieden

zou hiervoor wel aktieve aandacht kunnen opbrengen. Voor een bedrijf waarbij

dit soort werknemers dan in de WAO terecht komt zal zoiets minder leven.

In een nationaal kader kan en moet er een aktieve aandacht zijn voor moge

lijke oorzaken in de werksituatie waardoor mensen arbeidsongeschikt kunnen

worden. Na verworven inzicht zal men dan ook het recht en de plicht hebben

om in dit soort werksituaties in te grijpenmet wettelijke voorschriften.

De MAC-waarden voor maximaal toelaatbare koncentraties van chemische stof

fen zijn hier een voorbeeld van.
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De weg naar meer preventie in de werksituatie is moeilijk, maar lijkt be

gaanbaar (met o.a. de arbeidsinspectie als een goede wegenwacht).

Nag moeilijker echter is de weg tot inzicht buiten de werksituaties. Maar

ook deze vraagt aandacht om dat steeds meer aktiviteiten waarbij ook tech

nische objekten, systemen en processen een rol spelen zich buiten de werk

situatie afspelen.

7. Geen inzicht zonder onderzoek

De weg tot inzicht wordt nog aanzienlijk moeilijker nu de looptijd van

nieuwe technische produkten steeds korter wordt. Voor men een noodzakelijke

lange periode van gerichte dataverwerking kan afsluiten zijn vele produkten

weer gewijzigd.

Die potentiele negatieve invloeden blijven echter een rol spelen. Maar een

andere benadering tot deze problematiek is vereist om tot de nodige in

zichten te komen. Men ontkomt hierbij niet aan de noodzaak van gericht

onderzoek.

Zulk onderzoek vindt plaats bij verschillende instellingen. Als een goed

voorbeeld noemen wij de SWOV voor onderwerpen van verkeersveiligheid. Als

regel echter is zulk een onderzoek monodisciplinair gestruktureerd en ge

richt op specifieke onderzoekdoelen. Het levert meer inzicht in deelaspek

ten van een bepaald probleem.

Meestal echter is het onderzoekkader te eng om zulk een probleem in zijn

geheel aan te pakken. Voor vele multidisciplinaire probleemgebieden ont

breekt het aan goede kaders voor onderzoek.

20 is bijvoorbeeld de huidige onderzoekaandacht veer trage effekten op het

spierskeletstelsel, voornamelijk resulterend in rug, heup of knieklachten,

verwaarloosbaar ten opzichte van de groeiende noodzakelijke curatieve aan

dacht voor deze klachten.

In Nederland ontbreekt een multidisciplinair kader waarbinnen het nodige

onderzoek op dit gebied goed gestruktureerd kan worden.

Inzichten op het gebied van de preventie dienen reeds in de ontwerpfase

de nodige aandacht te krijgen. Voor een deel zal dit bestaan uit het mee

nemen van een aantal op de mens gerichte specifikaties.

Voor nag anbekende faktoren echter zal het reeds verworven inzicht toe

gankelijk moeten zijn in de vorm van modellen die een snelle evaluatie

van het nieuwe produkt mogelijk maken.

Zulke snelle evaluaties zijn reeds mogelijk via cel-kweken, bacterie- en

schimmeltesten en enkele mathematische mcdellen. Van de laatste kategorie

dienen er echter veel meer ontwikkeld te worden.
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Blijven wij bij het voorbeeld van het spierskeletstelsel dan zou onder

meer onderzoekaandacht wenselijk zijn dat kan leiden tot een model waar

mee de vermoeidheid in dit stelsel snel geevalueerd zou kunnen worden

voor een frekwent uitgevoerde serie specifieke handelingen. Ook zou onder

zoek wenselijk zijn in dit kader waardoor meer informatie toegankelijk

wordt over de adaptatie in de tijd van ondermeer spieren, ligamenten en

kraakbeenlagen bij een gegeven belastingsschema.

De fysiotherapie en de sportgeneeskunde zouden hiervoor zowel belangrijke

informatiebronnen kunnen vormen als gediend zijn met de kennis op dit ge

bied.

Een kommunikatiekader

INGENIEUR EN PREVENTIE
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8. Ret probleemveld in de breedte

De meeste processen waarin trage effekten op de gezondheid voorkomen zijn

komplex van aard.

Wij bespraken reeds de noodzaak van gerichte dataverwerking voor de iden

tifikatie van deze processen. Een adekwate waarneming en signalering zal

voldoende informatie moe ten leveren om over deze processen daadwerkelijk

iets te kunnen zeggen.

Soms zal onderzoek gericht op specifieke doe len nodig zijn om de nodige

inzichten te verwerven. Ook daarover spraken wij reeds.

Verkregen inzichten zullen moe ten leiden tot gepaste maatregelen. Zonder

een sturende invloed op deze processen zullen ze niet beheersbaar worden.

Bestuurlijke aandacht is nodig om de negatieve terugkoppeling naar deze

processen (zie het kommunikatiekader) te kompleteren.

Wanneer mag men spreken van voldoende aandaaht voor de gezondheid van de

mens? WeZk~ kriteria kan men hier toepassen?

De no~en hiervoor, groepsafhankelijk en veranderlijk in de tijd, zullen

langs demoaratisahe weg tot stand moeten komen. Een risiaoloos bestaan is

niet mogelijk maar waar leggen wij de grenzen ofwat hebben wij ervoor

OVer?

Voor de signalerende funk ties werden reeds de artsen genoemd werkzaam in

de eerstelijn en in de openbare gezondheidszorg.

Bij specifiek onderzoek op dit terrein ontmoet men een grate verscheiden

heid aan disciplines: fysiologen, anatomen, biologen, psychologen, natuur

kundigen, ingenieurs, etc. Wij zien de behoefte aan aandacht van bestuur

ders terwijl oak de politiek zich aktief met dit soort onderwerpen bezig

houdt. Ret energievraagstuk is hiervan een aktueel voorbeeld.

In dit brede probleemveld spelen ergonomen, bedrijfsartsen en veiligheids

technici een belangrijke rol. Gezien onze plaatsbepaling moeten wij dan nog

velen uit let bedrijfsleven toevoegen aan deze lijst. In ieder geval be

treft dit iedereen die aktief is bij het ontwerpen van technische objekten,

systemen en processen.

Vaar dit problaemveld sterk multidisciplinair van aard zoals hierboven ge

scnetst, ontbreekt het aan een aantal essentiele strukturen voor een goede

kommunikatie tussen de verschillende disciplines.

9. ~ow~uni~atieproblemea

Vaar dit multIiisciplinaire probleemveld is ee.:t interclisciplinaire kommuni-:

katie noodzakel~jk e~ tevens de grootst2 hindernis. Een open deur waar wij
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toch nadrukkelijk even bij stil staan, omdat men in het algemeen de pro

blemen die zich hierbij voordoen op grove wijze onderschat.

Wanneer men in een breed kader wat wenst te doen aan een multidisciplinair

probleemveld dan is het bijzonder onrealistisch om te verwachten dat men

door een keer met z'n allen rond een tafel gaan zitten praten werkelijk

een stap verder komt.

Voor een multidisciplinair probleemveld is per definitie onvoldoende over

zicht, kennis en vaardigheid aanwezig bij een deskundige uit een bepaalde

discipline om te komen tot zinvolle probleemstellingen enerzijds en/of de

meest geeigende probleemoplossing anderzijds.

Een dialoog tussen deskundigen van een aantal relevante disciplines wordt

dan een noodzakelijke voorwaarde. Dat dit vaak niet zo eenvoudig verloopt

wordt algemeen bekend geacht. Problemen die men hierbij ontmoet kunnen op

zich een heel kongres vullen. Zulk een kongres achten wij bijzonder zinvol.

Belangrijke maatschappelijke problemen zijn vaak groot en moeilijk omdat

ze aIleen in goed gestruktureerde multidisciplinaire aandacht dichter bij

een accepteerbare oplossing gebracht kunnen worden, terwijl het beleid voor

het doen ontstaan van de strukturen hiervoor ontbreekt.

Van de vele problemen die men hierbij kan ontmoeten willen wij hier slechts

enkele noemen.

ledere discipline heeft zijn eigen methodologie, doelen, waardenstelsel, en

taal en vereist vele jaren aktieve beoefening om tot een overzicht en in

zicht te komen nodig voor het kunnen toepassen van specifieke kennis en

vaardigheden. Vanuit zulk een specialisme onderschat men vaak de problemen

cl4e anderen ondervinden om tot een gevoel te komen voor deze toepassingsmo

gelijkheden.

Een kommunikatie tussen twee uiteenlopende disciplines moet zich in veel

gevallen behelpen met een verouderde kennis en taalinhoud op het VWO-nivo

dat de deskundigen zo'n ]0 a 20 jaar geleden bereikten.

Spe~ialiseren betekent minder ruimte voor ontwikkelen in de breedte. Vaak

ontmoet men hierbij een grove overschatting van de kennis over de totale

werkelijkheid binnen een discipline.

Het is realistisch om een pluriforme werkelijkheid als een gegeven te be

schouwen. Eenzelfde werkelijkheid roept bij verschillende mensen uiteen

iopende beelden op.
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De praxis binnen een bepaalde discipline kan leiden tot een specifiek beeld

van een stuk werkelijkheid dat kan afwijken van dat in een andere discipline.

Een konditionering bij de opleiding en de praxis in een bepaalde discipline

zal hier en daar beslist ook leiden tot zekere drogbeelden die een sluier

leggen over de werkelijkheid.

ladera discipline kent in haar ontwikkeling voorbeelden waarbij dit soort

filters die de werkelijkheid vertekenden werden ontdekt en opgeruimd.

Ziehier enkele van de problemen geschetst die men hierbij kan ontmoeten.

Probleemvelden van deze kategorie vereisen multidisciplinair samengestelde

werkgemeenschappen waarin men elkaar fre'kwent en indringend genoeg ontmoet

om te kunnen groeien naar een daadwerkelijke interaktie, naar zicht op de

mogelijkheden van de andere disciplines, naar een integratie waarbij ook de

witte vlekken tussen de monodisciplinaire pieken van kennis de nodige aan

dacht kunnen krijgen.

10. Preventieve impulsen

Het is duidelijk dat voor zulk een breed probleemgebied een symposium niet

meer kan zijn dan een globale verkenning en standpuntbepaling.

De meest waardevolle resultaten zullen die zijn waaruit konkrete preven

tieve impulsen ontstaan uiteraard dan op een beperkt deelaspekt.

Het geheel van aktiviteiten zou ook een preventieve attitude dienen te ver

sterken, iets wat zich achteraf niet zo goed zal laten vaststellen.

Van de voordrachten op het symposium wordt verwacht dat ze in een brede

doelgroep weerklank vinden. tangs deze weg wordt gestreefd naar een inten

sivering van de belangstelling voor preventie-aspekten.

In de syllabus van art ikelen wordt het brede probleemveld preventie bespro

ken vanuit een grote verscheidenheid van invalshoeken. Bestudering hiervan

zal het inzicht van eenieder moe ten kunnen verruimen. Het heeft ons ver

heugd dat zulk een groat aantal deskundigen uit de meest uiteenlopende dis

ciplines gemotiveerd is om een bijdrage voor deze syllabus te leveren.

De tentoortstelling biedt vele onderwerpen op dit thema in een gevisuali~

seerde varm. Waar de artikelen in de syllabus soms neigen naar een meer

abstrakte benadering van deze thematiek vinden wij op deze tentoonstelling

een aantal kankrete realisaties op dit terrein.

De nieuwe wet op de arbeidsomstandigheden heeft reeds geleid tot vele

waardevolle impulsen op dit terrein. Een hiervan was het symposium over

de humanisering van de arbeid te Eindhoven op 16 mei 1978. Dit kan men als

een belangrijke bijdrage beschauwen tot het denken over de preventiepro

blematiek.
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Wij wezen echter reeds op de toename van menselijke aktiviteiten buiten

de arbeidsomstandigheden. Binnen welk kader zou de aandacht hiervoor ge

plaatst kunnen worden? Hoe zouden wij daar iets aan kunnen doen?

Ret lijkt noodzakelijk om in Nederland een algemeen centrum te realiseren

van waaruit preventieve impulse.n in de breedte uitgaan. Waar zou men zulk

een centrum in Nederland kunnen onderbrengen?

In het bijzonder wordt het noodzakelijk geacht om het nodige te verrichten

in de onderwijssituaties van TH's en andere technische opleidingen.

In Nederland ontbreekt het aan een voldoende breed kader voor onderzoekont

wikkeling op dit terrein en het bevorderen van onderzoek op deelaspekten

in de monodisciplinaire centra.

Ret lijkt nuttia om ondermeer over onderwijs en onderzoekthema's workshops

te organiseren in de loop van 1980 ter afronding van de meningsvorming ge

start met dit symposium.

Het lijkt nuttig om tesamen met al degenen die een bijdrage leverden aan

de syllabus in de loop van 1980 een workshop te organiseren voor een eva

luatie gericht op een of enkele boekwerkjes waarmee deze inzichten een nog

bredere verspreiding kunnen krijgen.

11. Tot besluit

Wij bespraken een aantal probleemaspekten van het thema Ingenieur en

Preventie. Wij hopen daarmee dit thema zodanig gekarakteriseerd te hebben

dat het toegankelijker is gewor.en voor een algemene gedachtenwisseling.

Een menselijke faktor die in negatieve zin werkt voor de preventie is het

gegeven dat het herstellen van wat fout is als regel meer belangstelling

en aandacht krijgt dan het voorkomen van zulk een fout.

Men is in het algemeen veel meer curatief dan preventief ingesteld en dat

geldt zeker ook voor ons Nederlanders.

Een breed maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef staat echter een pas

sieve houding ten aanzien van de preventie niet toe. Waar in toenemende

mate technische produkten een funktie vervullen bij menselijke aktiviteiten

is men verplicht om de nodige aandacht te schenken aan alle faktoren die

hierbij voer de gezondheid van de gebruikers van belang zijn.

~epoogd is om duidelijk te maken dat dit niet alleen een zaak kan zijn van

de ontwerpers van technische objekt.en, systemen en processe~. Deze preven

c~eve ~andacht zal vanuit vele disciplines moeten komen.
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Een multidisciplinaire benadering die nodig is vereist een goede kommuni

katie tussen verschillende deskundigen. Het laat geen twijfel dat zoiets

verre van eenvoudig is.

Wij verwachten met het symposium, de tentoonstelling en de syllabus een

aantal stimulerende bijdragen te krijgen voor zulk een noodzakelijke alge

mene dialoog.

Tot slot spreken wij de hoop uit dat hieruit een aantal nieuwe zinvolle
aktiviteiten mag voorkomen op het mQeilijke probleemgebied van de preventie.
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VERANTWOORDING

Het symposiumprogramma is weergegeven op pag. l8.

Hier volgen de geschreven teksten van de voordrachten met uitzondering van

de bijdragen van:

dr. L. Ginjaar, minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene

- prof.ir. P.A. de Lange

- prof.dr. C.E. Mulders.

De minister zal de tekst van ~ijn openingsvoordracht tijdig ter beschikking

stellen. De redactie zal hierdoor in staat zijn om deze gelijktijdig met de

syllabus te distribueren.

Het zal duidelijk zijn dat van de samenvatting en het slotwoord van prof.dr.

C.E. Mulders vooraf niets op schrift gezet kan worden.

De tekst van de voordracht van prof.ir. P.A. de Lange over "Ingenieur en

lawaai" was niet beschikbaar bij het ter perse gaan van deze syllabus.
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SYMPOSIUMPROGRAMMA

26 oktober 1979 op de Technische Hogeschool Eindhoven

09.00 uur. Ontvangst, inschrijving en tentoonstelling

10.00 uur. Welkomstwoo~d namens de TH Eindhoven
prof. dr. C. E. Muldel'8
Voorzitter van de beleidskommissie voor Biomedische
en gezondheidstechniek

Inleiding als voorzitter van het symposium
dr. P.A. van Wely
Directeur Philips Medische Dienst

Openingsvoordracht
dr. L. Ginjaal'
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene

Voeding en Preventie
mevl'. il'. J. Hammink
Voorlichtingsbureau voor.de Voeding

Koffiepauze

11.30 uur Ontwerpkriteria voor meubilair, gebaseerd op
biomechanika-aspekten
dr.il'. C.J. Snijdel'8
Technische Hogeschool Eindhoven, afd. Werktuigbouwkunde

Preventie in het verkeer
pl'of. dl'. H. Bouma
Directeur Instituut voor Perceptieonderzoek

Lunch en tentoonstelling

14.00 uur Ingenieur en lawaai
pl'of.ir. P.A. de Lange
Technische Hogeschool Eindhoven, afd. Bouwkunde

Ergonomie: curatief of preventief?
dl'. J.A. Landeweerd
Technische HogeschoolEindhoven, .afd.Bedrijfskunde

Theepauze

15.15 uur Forumdiskussie

Samenvatting. Slotwoord
prof. dr. C. E. Muldel'8

Gelegenheid tot bezoek aan de tentoonatelling tot 17.30
uur
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INGENIEUR EN PREVENTIE

INLEIDING VAN DE DAG

dr. P.A. van Wely, directeur Philips Medische Dienst.

Op de week af precies 3 jaar geleden waren wij hier in deze zelfde

Technische Hogeschool bij elkaar om een dag lang te luisteren naar en te

diskussieren over het onderwerp "~!!i~!!!~~E!_!~_!!~_g~~~!!!!h~!!!!~~Eg".Hoewel

aanvankelijk leek dat de nadruk van het besprokene zou liggen op het werk

dat ingenieurs doen of zouden kunnen doen in de curatieve gezondheidzorg

(die ik dan liever noem ~!~~f~:~~!gL en dan nog met name in de ziekenhuizen,

bleek dat de rol van de ingenieur bij het voorkomen van ziektes en andere

ellende, bij de preventie dus, de meeste belangstelling kreeg. Slogans als:

".Q~_!~g~!!!~~E~_g~~~!!!!h~i:!!!~~!~E_!;~!IIE~!_l"sloegen aan en men besloot binnen

2 a 3 jaar een volgend symposium te beleggen over het onderwerp E!~Y~!;~!~'

Dat hebben wij dUB net gehaald:

Weer zijn wij dus bijeen in een gezelschap van zeer uiteenlopende vakgebieden

die grofweg in te de1en zijn in menskunde en techniek en wij hebben op ons

genomen om de taak en de rol van de ingenieur in en bij preventie vandaag

nader te belichten. Vanuit de rol van voorzitter van deze dag is het mijn

taak (ook een preventieve:) ervoor te zorgen dat de sprekers ondanks hun spe

cialistische deskundigheid duidelijk bij u overkomen en dat u als symposium

gangers optimaal aan uw trekken komt, hetgeen betekent dat u niet aIleen van

daag aktief met dit onderwerp bezig kunt zijn, maar ook na vandaag de u ge

baden visies in uw bezig zijn van aIle volgende dagen zult kunnen toetsen en

zo mogelijk toepassen.

Bij de voorbereiding van dit symposium bleek a1 snel dat het onderwerp

~lgg~ni~~E_~g-fE~y~!!~iell zoveel facetten had en dat het van zoveel verschil

lende kanten zou kunnen worden bekeken dat wij eerst allerlei ~~E~!~!!!8!~

moesten gaan aanbrengen, met dien verstande dat wij aan de ene kant bepaalde

facetten goed en duidelijk in het vizier zouden kunnen krijgen, maar aan de

andere kant ondanks de bomen toch het bos zouden blijven zien.

Voar de afbakening van het te behandelen onderwerp van vandaag hadden wij de

volgende gedachtengang:

De mens heeft elke dag een groot aantal aktiviteiten gedurende welke hij met

zeer uiteenlopende technische objekten, voortbrengsels van ingenieurs, te
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maken heeft. Hij gebruikt deze, hij heeft er gemak van, hij kan daardoor

dingen doen, die hij met eigen kapaciteiten en door eigen beperkingen niet

zou kuunen en hij is er over het algemeen zeer blij mee. Maar aan aktivi

teiten met technische objekten kleven aspekten, die de mens minder blij kun

nen doen zijn: aspekten van onveiligheid, van bederving van de leefomgeving

en van ongezondheid op wat langere duur.

Onveiligheid heeft het karakter van snelle effekten. Deze laten wij vandaag

buiten beschouwing, niet omdat ze onbelangrijk zijn, niet omdat de ingenieur

daarbij geen rol zou spelen, integendeel: Ook de bederving van de leefomge

ving willen wij vandaag niet expliciet behandelen, hoewel ook deze duidelijk

voer voor ingenieurs is en steeds indringender problemen oplevert. Deze beide

aspekten van het menselijk bezig zijn in onze ingenieuze technische wereld

behoeven voortdurende en ook toenemende aandacht, maar omdat wij ons moeten

beperken, en omdat het derde gebied in die aandacht duidelijk achterblijft,

ja zelfs nagenoeg ervan verstoken is, vooral als wij een vergelijking trekken

met de twee andere gebieden, hebben wij gekozen voor de ~!!S~_~~S!~i~Y~

~E!~~£!~_~2_g!_g~!~~~h~i~_~~~!_!ktiYi!~i£~~_~!!!~ii_!~£h~!~£h~_2~i~~!~~_~~~

!21_~E!!~~. Dat bleek ook juist het terrein te zijn wat in 1976 op het

vorige symposium ineens de aandacht trok; daar willen wij ons vandaag dus

vooral mee bezighouden.

Wat bedoelen wij in deze met technische objekten?

Dat zijn door ingenieurs ontworpen voorwerpen, hulpmiddelen, gereedschappen,

machines, maar ook systemen, waarin technische hardware en software zijn

samengebracht met de mens, ten behoeve van het bereiken van dienst doelstel

lingen.

Om nu konkreet te worden: wij kGzen, ook hier ons weer beperkend, voor een

greep uit de dagelijkse aktiviteiten van een gemiddelde Nederlander in een

zekere logische volgorde: hij staat op na geslapen te hebben en gaat aan de

maaltijd; ~~_Y2~~i~g is een terrein dat meer en meer door ingenieurs wordt

betreden. Hij eet meestal binnenshuis, zittend aan een tafel op een stoel;

~~~ilai! is een tweede door ons gekozen objekt.

Vervolgens stort hij zich per pedes, fiets of auto in h~!_Y~!~~~!, een zeer

interessant onderwerp voor nadere beschouwing. Een van de belangrijke

aspekten van het verkeer (maar niet alleen daarvan!) is het lawaai waar de----------
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Nederlander aan wordt blootgesteld, als hij het al zelf niet maakt.

~!!~!~ is nog steeds een veel voorkomende tijdspassering en wordt wellicht

door dreigende schaarste ook door velen steeds attractiever gevonden. Of

werken dat is en wat de ingenieur daartoe kan bijdragen is het terrein van

de ~!g~~£!i~~

Daze vijf aspekten: voeding, meubilair, verkeer, lawaai en werken worden u

in deze vo1gorde door deskundigen uit de ingenieurswere1d voorgezet en toe

gelicht.

Maar wij hebben het niet over de trage n&gatieve effekten van technische ob

jekten op de gezondheid alleen, maar over de preventie daarvan. Het symposium

heet immers "Ingenieur en Preventie": En juist in die preventie zit hem de

kneep; het b1ijkt niet eenvoudig te zijn de ingenieur de kneepjes daarvan te

1eren kennen.

Al1ereerst zitten wij met het euve1 dat veel van die trage effekten nog maar

nauwelijks of helemaal niet bekend zijn. Veel ook is a1 wel bekend, maar het

dringt niet door tot de vormgevers van de technische objekten; de ingenieurs.

Wat is de reden van deze euvels?

Graag wil ik hier nu een oude Nederlandse zegsw~Jze bezigen om duidelijk te

maken waar naar m1Jn idee de schoen wringt. Ogenschijnlijk gaat deze zegs-

wijze voor deze materie op: ~l~_he!-~~li_Y~!~!~~!~_~~_~~!E!_~~~_~!_E~!.Be

ziet men echter het gebeuren van putten en kalveren in deze wat nauwkeuriger,

dan komt men tot de vo1gende verbijsterende konklusie: ingenieurs, zich van geen

kwaad bewust, zijn op uiterst ingenieuze wijze bezig putten te slaan en

kuilen te graven. Kalveren, wij allemaa1 en ook zijzelf, vallen daarin en

verdrinken. Maar, geen nood: Op even ingenieuze wijze komen ~!~~£i de kal-

veren te hulp, halen ze uit de put, passen kunstmatige ademhaling toe, brengen

ze weer tot leven en het leed lijkt geleden. Maar gebeurt er ~i!!? Het dempen

van de putten: Ja, af en toe wordt er een klein putje gedempt, maar dat is

dan nog vaak op initiatief en door toedoen van de ingenieurs. zelf. De medicus,

de zogenaamde gezondheidszorg (die ik dan nogmaa1s liever ziekte-zorg wi1

noemen:) ziet de putten niet, ziet alleen de verdronken kalveren, en vraagt

zich niet af of het wel1icht beter zou zijn als die putten gedempt of, beter

nog, helemaa1 niet gegraven zouden worden; laat staan dat ze dat tegen de in

genieurs zeggen: Dit al1es met als resu1taat: steeds meer putten worden ge

graven door niets vermoedende, goed bedoe1ende ingenieurs en steeds meer
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ka1veren verdrinken bijna of he1emaa1, waar de medici op hun beurt en even

goed bedoe1d het erg druk mee hebben.

De ~Y!~~!!~ spee1t ook een ro1 in deze trieste historie maar vaak slechts

a1s puttendemper. Maken b.v. de ingenieurs een zeer lawaaiige machine, dan

geeft de overheid in het kader van de subsidierege1ing voor de verbetering

van arbeidsplaatsen geld, soms zeer vee1 geld, om de machine 1awaai-arm te

maken. Willen ingenieurs een 1awaai-arme machine ontwerpen (dus niet eerst

een put slaan:) dan wordt er geen subsidie gegeven. Dit komt mij voor als

het dempen na het verdrinken; ik denk ze1fs dat men op deze manier het ont

staan van slechte arbeidsp1aatsen in de hand kan werken. Het dempen wordt

immers betaa1d: Wij komen op deze manier op zijn best toe aan het dempen van

putten, terwij1 preventie in deze wi1 zeggen: het niet graven van putten:

Om het gehee1 nog komp1exer te maken staan wij nog even sti1 bij de ka1veren.

Wat vinden die van het geheel? Zijn er we11icht onder hen die het juist fijn

vinden steeds weer op de rand van een put te ba1anceren? (de zogenaamde

risico-zoekers). Of gaan misschien de meesten uit van het totaa1 afwezig zijn

van a11e putten, zodat ze gehee1 vrij kunnen darte1en en zichze1f kunnen

wezen? (Maslow c.s.).

We1licht z~Jn er ka1veren die de putten willen zien en kennen en ze1f de keus

willen maken of ze erin willen val1en of niet en zo ja, in welke?

Het 1ijkt er op dat de meest kalveren in ieder geva1 het gedrag van de medici

en hun aktiviteiten in de curatieve zorg het meest bewonderen; dat is ook zeer

spectacu1air, interessant en dus vee1 geld waard. Het dempen van putten, 1aat

staan het niet eens graven ervan, wekt nauwe1ijks belangstelling op. De cura

tieve gezondheidszorg krijgt dus de aandacht, het aanzien en het geld; de

preventie is het kind van de rekening, terwijl wij toch kunnen zeggen dat

~ll!_£~E~t!~_~~t~_~~~!~~!~~_~~~~~!~~~!i~~~-8~~1g_i~_Y!~_~iet_!!~~!~!g!_~f

~!~l~kt!_EE!Y!~ti!·

Het lijkt al1emaal we1 een fabe1tje, maar u zult vandaag bemerken dat vee1

sprekers, die tot de deskundigen behoren, en dus doordachte ideeen over pre

ventie hebben, op verschillende manieren en wellicht niet zo llfabe1achtigll

op deze komp1exe materie zullen tergkomen. U zult dan ook bemerken dat de

visies van deskundigen sterk worden beinvloed door het mensbeeld dat zij

hebben. De een za1 mensen inderdaad, zij het niet expliciet, met koeien ver-
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gelijken, die je geheel moet leiden tussen hekken door, om de putten heen,

omdat ze anders toch maar verdrinken. De ander zal meer uitgaan van de in

alle vrijheid kiezende mens, die dan natuurlijk weI moet weten wat dekonse

kwenties zijn van de alternatieven die hem worden geboden. En hoe breng je

die hem bij? ~~~~!!~y!!g!!£h~ en s!dr!S~ei~y!~!~!~S zijn dan de sleutelbe
grippen.

Hier komen wij op de kombinatie van faktoren die wij zeIf, bij onze onder

zoekingen inzake werkhoudingen en de Iong-term-effekten daarvan op de gezond

heid, reeds vonden in de laat-zestiger-jaren. Een deel van de effekten was te

verklaren louter vanuit de vormgeving van de werkplek, de machine, de stoel

en het hulpgereedschap. Maar een ander deel konden wij duidelijk toeschrijven

aan het gedrag van de slachtoffers zelf. Het gebruik van middelen, van tech

nische objekten, wordt voor een deel bepaald door de gebruiker zelf, zijn ge

drag, zijn kennis van zaken. Toen spraken wij reeds, in ons streven de pre

ventie van de grond te krijgen, over 22~i~!!_S!~!~!~_Y!~_22~!~!!!_~!gg!!!~.

De middelen zijn dan een zaak van ingenieurs, het gebruik die van de werkers

zelf.

Hoe dit oak allemaal zijn mag - en wij hopen daar vandaag een duidelijker

beeld van te krijgen - wat mijnsi.inziens vaststaat is dat de ingenieurs zich

open dienen te stellen voor de signalen, die vanuit de mensen die hun ob

jekten gebruiken of daaraan worden blootgesteld, worden afgegeven (= het ge

kerm van de verdrinkende kalveren!). Zij zullen in hun ontwerpprocessen reke

ning daarmee moeten houden.

Maar wellicht nog dringender is dat de medici deze signalen, die zij tot op

heden slechts voor hen bedoeld achtten, niet aIleen gebruiken om de mensen

te cureren (- de kalveren te redden!), maar doorgeven aan de ingenieurs, zodat

herhaling van dezelfde of ontstaan van nieuwe ongemakken, ziekte en dood wordt

vermeden. Het proces van demping van de noodkreten moet worden omgezet in

demping van de putten, neen, beter nog, van het niet ontstaan van nieuwe put

ten.

Het Iijkt mij duidelijk dat nieuwe impulsen moeten worden gegeven aan het

2~g!~ii! van ingenieurs en gezondheidszorgers, aan het 2~g!!~2!~ in multi

disciplinair verband en aan de ~!~i~S!Y2~i~S van de populatie waar het alle

maal om gaat.
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Dit symposium zal naar ik hoop daar een aanzet toe geven. Het boek dat van

daag hier wordt uitgegeven behandelt veel meer facet ten van de preventie.

Naast de hier gehouden lezingen vindt u daarin artikelen vanuit zeer uiteen

lopende vakgebieden, met opzet niet op elkaar afgestemd en juist daarom wel

licht voor de goede lezer goede kost. Bewust is hier gekozen voor een bunde

ling "capita aselecta".Het gebied van de preventie is zo breed en zo komplex

dat elke selektie op manipulatie gaat lijken. Dat wij voor deze dag moesten

selekteren zult u allen naar ik hoop begrijpen.

Ik wens u eenzeer boeiende maar vooral vruchtbare dag toe, vruchtbaar voor

de toekomst van ons allen. Dat is immers het wezen van preventie:



- 25 -

VOEDING EN PREVENTIE

ire J. Hammink, wetenschappelijk medewerker bij het Voorlichtingsbureau

voor de voeding.

dr.ir. D. Kromhout, wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor

Sociale Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Leiden.

Inleiding

Voeding speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van de mens. Pri

mair voedt men zich om zijn lichaam te voorzien van de voedingstoffen die

het nodig heeft om goed te kunnen blijven funktioneren. Naast deze fysiolo

gische funktie heeft voedsel nog diverse andere funkties die meer op het

sociaal-psycho1ogische vlak liggen. De bekendste is wel de genots- en gas

tronomische funktie. Ook kan de manier waarop men zich voedt een middel zijn

om uitdrukking te geven aan de eigen identiteit.

Zo dragen de zgn. alternatieve voedingssystemen, zoals de macro-biotiek, er

toe bij dat de identiteit van de groep gebruikers duidelijk tot uiting komt.

Voedsel is ook a1 lang bekend als een middel om uitdrukking te geven aan

weelde en status. Heel lang was in Europa fijn gemalen voedsel een voorrecht

van de rijken; mede hieruit kan verklaard worden dat tegenwoordig wit brood

in lage inkomensgroepen nog vaak de voorkeur heeft boven bruin brood.

Voeding en gezondheid

De nauwe samenhang die er tussen voeding en gezondheid bestaat wordt door

iedereen meer of minder bewust erkend. Het lijkt erop dat de Nederlander

langzamenhand meer gezondheidsbewust en meer voedingsbewust wordt.

Indikaties hiervoor zijn bijv. het gegeven dat het suikergebruik in de huis

houding de laatste jaren wat daalt en het feit dat er in de massa media

regelmatig aandacht aan de voeding wordt besteed.

Het is duidelijk dat een goed samengestelde voeding, waarin alle voedings

stoffen, die het lichaam nodig heeft, in de juiste hoeveelheden aanwezig

zijn en die tevens zo weinig mogelijk schadelijke stoffen bevat, een posi

tieve bijdrage levert aan de gezondheid. Wordt aan een van deze twee voor

waarden niet voldaan, een of meer voedingsstoffen in inadekwate hoeveelheden

of te veel schadelijke stoffen, dan zijn er risico·s voor de gezondheid.

Als wij de risico~s die de voeding momenteel voor de gezondheid van de

Nederlander levert, beschouwen dan blijkt dat ze in drie categorieen te

verdelen zijn. Deze zijn in afnemende mate van belangrijkheid:

!. Verkeerde voedselkeuze.

Een onjuiste keuze van de consument uit het overvloedige aanbod van voe

dingsmiddelen leiat er toe dat er een wat betreft de voedingsstoffen on-
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evenwichtig samengesteld voedselpakket wordt gebruikt.

Momenteel is in Nederland 60% van de opgenomen voedselenergie afkomstig

van vet en oligosacchariden.Op de konsekwenties hiervan voor de gezond

heid zal verderop worden inaegaan.

2. Bacteriologische gesteldheid van de voedingsmiddelen.

Hieronder vallen de risico's die het voedsel kan opleveren als bron van

ziekteverwekkende micro-organismen. De oorzaak hiervan is het onzorgvul

dig en onhygienisch omgaan met voedsel hetzij door de producent of de

handel hetzij door de consument zelf.

Uit gesprekken met funktionarissen van Keuringsdiensten van Waren blijkt

bijv. dat er toch nog steeds een groot aantal horecabedrijven is waar on

hygienisch wordt gewerkt. Maar ook het in vrijwel elk huisgezin gebruikte

vaatdoekje kan een bron van besmetting zijn.

3. Additieven, residuen, milieucontaminanten.

Hoewel bepaalde groeperingen ona wel eens anders willen doen geloven,

levert deze kategorie betrekkelijk weinig risico voor de gezondheid. Wij

weten over het algemeen meer van de toxicologische eigenschappen van

voedseladditieven dan van de stoffen die van nature in het voedsel aan

wezig zijn en die niet per definitie onschadelijk zijn, bijv. rauwe peul

vruchten bevatten de toxische stof fasine, granen bevatten fytine, een

stof die de absorptie van een aantal mineralen in het maag- darmkanaal

remt.

Op deze toxicologische kennis is het beleid met betrekking tot het gebruik

van hulpstoffen bij de produktie en fabrikage van voedsel gebaseerd. Dit

beleid dat is uitgewerkt in de verordeningen krachtens Warenwet en Be~

strijdingsmiddelenwet is erop gericht eventuele risico's te minimalise-

reno

Uit het voorgaande komt duidelijk naar voren dat wij, wanneer wij spreken

over voeding en preventie, ons primair moeten richten op het voorkomen

van de risico's van een verkeerde voedselkeuze.

Veranderingen in voedselconsumptie en gezondheidsproblematiek

De laatste decennia is in Nederland de welvaart sterk toegenomen. Met het

welvarender worden is er ook een grote verandering in de voedingsgewoonten

opgetreden. Uit de verbruikscijfers van voedingsmiddelen welke jaarlijks

door het Ministerie van Landbouw en Visserij worden gepubliceerd, is het ver

loop van het verbruik van een aantal voedingsstoffen per hoofd van de bevol

king af te leiden. Vanaf 1950 levert dit het volgende beeld op:
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- een lichte toeneming in het verbruik van energie

- een sterke toeneming van het vetgebruik

- een sterke toeneming van het verbruik van dierlijk eiwit en een afname

van het verbruik van plantaardig eiwit, resulterend in een lichte stij~

ging van het totaal eiwitgebruik

- een daling van het koolhydraatverbruik en binnen deze kategorie een sterke

stijging van het suikerverbruik en een nog sterkere daling van het verbruik

van polysacchariden

- een daling van het gebruik van voedingsvezel

- een stijging van het cholesterolverbruik

- een sterke stijging van het alcoholverbruik.

In het algemeen kan gesteld worden dat het vebruikvan voedingstoffen sinds

1970 geen grote veranderingen meer heeft ondergaan, met uitzondering van het

verbruik van alcohol. Dit is sinds 1970 met ongeveer 150% gestegen.

Deze veranderingen hebben geresulteerd in het typische beeld van de voeding

in de welvarende landen. Een overdadige voeding die rijk is aan dierlijk

eiwit, vet en suiker. In dit verband past ook een opmerking over het verbruik

van zout. Het is niet duidelijk aan te geven hoe zich dit in de loop der tijd

ontwikkeld heeft, maar het staat wel vast dat er momenteel meer zout wordt

verbruikt dan uit gezondheidskundig oogpunt wenselijk is.

Gelijk met de verschuivingen in het voedselconsumptiepatroon zijn er ook

grote veranderingen in het doodsoorzakenpatroon opgetreden. De sterfte aan

infektieziekten is tot een minimum gedaald en er voor in de plaats zijn zgn.

welvaartsziekten als hart- en vaatziekten en kanker gekomen. De hart- en

vaatziekten nemen bijna de helft van de sterfgevallen voor hun rekening en

kanker ongeveer 25%.

In de welvarende landen komt obesitas (vetzucht) veelvuldig voor. Op grond

hiervan heeft de mening postgevat dat obesitas een van de belangrijkste

voedings- en volksgezondheidsproblemen zou zijn. Dit is echter in tegenspraak

met de resultaten van verschillende bevolkingsonderzoeken. Hieruit is geble

ken dat bij personen van middelbare leeftijd de totale sterfte het laagst was

bij dikke personen en het hoogst bij magere en extreem dikke personen. Er

zijn echter enige aanwijzingen dat bij personen, waarbij op jonge leeftijd

obesitas is vastgesteld, de totale sterfte in een periode van 20 a 30 jaar

na het eerste onderzoek, hoger is dan bij slanke personen. Hieruit kan ge

konkludeerd worden, dat het vooral belangrijk is om bij kinderen en adoles

centen obesit&s te voorkomen.
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Met de bovengeschetste veranderingen in voedselconsumptie en gezondheidspro

blematiek is ook het aandachtsterrein van de voedingskundige wat verschoven.

Tot voor kort was de aandacht vrijwel volledia gericht op de voorziening met

voldoende eiwitten, vitamines en mi~ralen. Het blijkt nu echter dat de

voorziening met deze voedingstoffen leen zorgen baart. De eiwitvoorziening

kan zelfs overvloedig genoemd worden.

De aandacht van de voedingskundige is nu primair gericht op de rol die de

voeding speelt bij het ontstaan van 4e welvaartsziekten, m.a.w. op de ge

volgen op lange termijn van het gebruik van een voeding waarin de onderlinge

verhouding van de hoeveelheden voedingsstoffen onjuist is.

Gewenste veranderinien in de voedselconaumptie

Van de ethiologie van de verschillende welvaartsziekten is in feite nog maar

weinig bekend. Het is weI duidelijk dat de ethiologie muitifaktorieel is en

dat de voeding een van de faktoren is. De aanwijzingen met betrekking tot de

rol van de voeding hierin gaan alle in dezelfde richting, zodat het ondanks

de leemten in onze kennis zeker verantwoord is om aanbevelingen te doen in

zake de samenstelling van de voeding. Wetenschappelijke adviescolleges in

diverse landen, waaronder de Voedingsraad in Nederland, hebben aanbevelingen

gedaan voor de gewenste samenstelling van het voedselpakket van de bevolking.

Deze aanbevelingen zien er als volgt uit:

- de energie-opname dient adekwaat te zijn, d.w.z. zodanig dat een normaal

lichaamsgewicht gehandhaafd blijft (aanbevolen wordt een te hoog lichaams

gewicht te korrigeren)

vet: ongeveer 1/3 deel van de energie wordt geleverd door vet en 1/3 van

de hoeveelheid vet door linolzuur

- eiwit: 10-20% van de energie wordt geleverd door eiwit, waarvan 30-50%

van dierlijke herkomst

- koolhydraten: ongeveer 55% van de energie wordt geleverd door koolhydraten

en ten hoogste 10% door suiker

- cholesterol: gemiddeld 250 - 300 mg/dag

- voedingsvezel: de hoeveelheid voedingsvezel moet verhoogd worden

- zout: de hoeveelheid zout moet verminderd worden.

Wanneer wij de gewenste samenstelling van het voedselpakket vergelijken met

hetgeen momenteel in Nederland gebruikt wordt, dan geeft deze vergelijking

de lijnen aan waarlangs de voedingsgewoonten moeten veranderen.

- energie: een deel van de Nederlanders zal minder moeten gaan eten. Hier

bij moet opgemerkt worden dat ook een vergroting van de lichamelijke

aktiviteiten bijdraagt tot het in evenwicht brengen en houden van de

energiebalans
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- vet: het totale vetgebruik, en met name het gebruik van vetten rijk aan

verzadigde vetzuren zal moe ten verminderen. Secundair zal gestreefd moe

ten worden naar een verhoogd gebruik van linolzuur

- eiwit: hier is het belangrijkste een verschuiving van dierlijk naar plant-

aardig eiwit

- koolhydraten: meer polysacchariden (zetmeel) en minder suiker

- cholesterol: het gebruik hiervan wat verminderen

- voedingsvezel: het gebruik hiervan vermeerderen

- zout: minder zout gebruiken

Voor de praktijk van het dagelijks leven waar wij voedingsmiddelen consume

ren en geen afzonderlijke voedingsstoffen zijn bovengenoemde richtlijnen

globaal als volgt te vertalen:

- verhoging van het gebruik van brood (met name de donkere soorten), aar

dappelen en peulvruchten (zij leveren komplexe koolhydraten, voedingsvezel

en plantaardig eiwit)

- verhoging van het gebruik van groente en fruit (zij leveren vooral voedings

vezel~

- verlaging van het gebruik van vlees, vleeswaren, melk, melkprodukten en

magarine (dit bewerkstelligt een daling in het gebruik van verzadigd vet

en (met uitzondering van de magarine) een daling in het gebruik van dier

lijk vet)

- beperking van het gebruik van suiker en suikerhoudende produkten, zoals

frisdranken.

Voedingsvoorlichting en onderwijs

De zojuist geschetste wenselijke veranderingen in het voedselpakket ZlJn in

principe te realiseren door een andere keuze te maken uit het aanbod van

voedingsmiddelen. Uit het a••ortiment van de hedendaagse supermarkt zijn

diverse voedselpakketten samen te stellen die geheel aan de eisen van mo

derne voedingsleer voldoen. De consument zal echter wel bereid meeten zijn

om een of meer stappen af te wijken van het pad dat hij gewend is te gaan

en andere produkten en vooral andere hoeveelheden meeten kiezen.

Ret is de taak van de voedingsvoorlichting om de consument bewust te maken

van het belang van een goede voedselkeuze, hem kennis hierover aan te reiken

en hem te mativeren deze kennia in de praktijk te brengen.

De voedingsvoorlichting richt zich primair op de volwassen cons~ent. Wat

betreft de preventie van de welvaartsziekten is hat juist zaak om zo jong

magelijk te beginnen zodat bier naalt een pleidoo! voor meer voedingsvoor

lichting ook een pleidooi voor voeding binnen het onderwijs op zijn plaats



- 30 -

is. Daar voeding geen op zichzelf staand facet is in het leven van de mens

is het dan ook een goede zaak om zowel in voorlichting als in onderwijs

voeding geen geisoleerde plaats te geven. Gezondheidsvoorlichting en opvoe

ding, waarbinnen voor voeding een evenwichtige plaats is ingeruimd, biedt

een goede mogelijkheid om de Nederlander aan te zetten tot een meer gezond

heidsbewust gedrag. Een andere facet van onderwijs en volwassenen educatie

dat momenteel zeer in de belangstelling staat is de consumentenkunde. Ook

hierin behoort voeding een plaats te hebben. Immers de verzorging valt ook

binnen het hele scale van goederen en diensten waar de consument mee te maken

heeft ter bevrediging van zijn behoeften.

De rol van de ontwerper van voedingsmiddelen

Zoals gezegd is het mogelijk om uit het huidige aanbod van voedingsmiddelen

een voeding samen te stellen die aan de eisen van de moderne voedingsleer

voldoet. Toch mag met deze konklusie het werk van de ingenieur als ontwerper

en als producent van voedingsmiddelen niet als afgedaan beschouwd worden.

De fabrikant van voedsel kan weI degelijk zijn steentje bijdrag~ aan het

verbeteren van de voeding van de Nederlander. Zijn taak in deze is het op

de markt brengen van produkten die goed aansluiten bij de veranderingen in

voedingsgewoonten die uit oogpunt van volksgezondheid gewenst zijn.

Goede voorbeelden van dergelijke produkten zijn al te noemen: halfvolle melk

en magere melkprodukten, halvarine, dieetmagarine, koffiemelk met een hoog

gehalte aan linolzuur e.d. Een nieuwe uitdaging zou kunnen zijn om te pro

beren het suiker- en zoutgehalte van industrieel bereide produkten te ver~

lagen.

Het wensenlijstje van de voedingsdeskundigen is echter maar een aspekt waar

de ontwerper mee te maken heeft. Technologische aspekten (kunnen bepaalde

produkten uberhaupt op grote schaal geDabriceerd worden), smaak en uiterlijk

van het produkt (belangrijke argumenten waarom een consument iets koopt),

houdbaarheid (het huidige distributiesysteem vraagt zoveel mogelijk produk

ten met een zekere houdbaarheid), Kosten ( het produkt moet weI verkoopbaar

zijn) en toxicologische en Warenwettelijke aspekten spelen evenzeer mee.

Het is geen eenvoudige zaak om al deze aspekten volledig te verwerken in

een produkt. Veelal zal het een afwegen var -~o's en cont~a's zijn, bijv.

het verlagen van het zoutgehalte in vlees\\ stelt de :,':coducent voor de

keuze om een conserveermiddel toe te voegen - om genoegen te nemen met een

Minder goed houdbaar produkt met als gevolg een verhoogd risico op voedsel

vergiftiging, omdat het zout in deze produkten ook een conserverende werking

heeft.
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Een ander punt waarmee de producenten de voedingsbewuste consument en ook

de voorlichting een goede dienst zouden bewijzen,is het op de verpakking ver

melden van het gehalte aan de belangrijkste voedingsstoffen van het produkt.

De consument die bijv. de hoeveelheid vet en suiker in zijn voeding wil be

perken kan dan op eenvoudige wijze zelf zijn voedsel kiezen. Ook kan de

voorlichter inhaken op wat op de verpakking staat. Hij kan de consument ei

bijv. op wijzen dat het verstandig is 1 of 2 boterhammen per dag met vlees

waren te beleggen en liefst de minder vette soorten te kiezen. Voor het maken

van deze keuze wordt dan verwezen naar hetgeen op de verpakking staat.

Samenwerking tussen producent en voorlichter een noodzaak

Hoewel de producent en voorlichter soms geneigd zijn elkaar de Zwarte Piet

toe te spelen, mag toch het beste resultaat verwacht worden wanneer beide

samen op gaan. De voorlichter motiveert de consument zich goed te voeden en

de producent zorgt dat hij dit zo gemakkelijk mogelijk kan doen, door het

aanbod van voedingsmiddelen zo veel mogelijk te doen aansluiten bij de eisen

van de moderne voedingsleer.

De ingenieur als ontwerper en ingenieur als voorlichter werken beiden ten

behoeve van en met dezelfde consument. De consument die zijn voedselpakket

samenstelt en hiervoor een keuze maakt uit het assortiment produkten dat hem

wordt aangeboden. Inzicht in de faktoren die de voedselkeuze beinvloeden is

maar in beperkte mate aanwezig. Enige aanwijzingen komen uit een onderzoek

dat in 1977 is gedaan bij een groep huisvrouwen. In dit onderzoek werd onder

meer gevraagd waar de huisvrouw in de praktijk op let wanneer zij voedings

middelen koopt. Uit,de antwoorden blijkt duidelijk dat versheid en smakelijk

heid de belangrijkste motieven zijn om iets te kopen. Het feit of man en

kinderen het lusten staat op de tweede plaats en de prijs op de derde. De

voedingswaarde komt samen met het voorkomen van kleurstoffen op de vierde

plaats.

Uit de beantwoording van de vraag waar eigenlijk op gelet zou moeten worden

bij het kopen van voedingsmiddelen blijkt duidelijk dat men vindt dat de

voedingswaarde veel meer aandacht zou moeten hebben dan ze in de praktijk

krijgt.

Dit is een gegeven dat de ingenieur die preventie wil bedrijven middels de

voeding een hart onder de riem steekt. Op deze principiele bereidverklaring

kunnen zowel producent als voorlichter aanhaken. Het is echter wel zaak om

met twee benen op de grond te blijven staan en er terdege rekening mee te
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houden dat het veranderen van voedingsgewoonten, op basis van vrijwilligheid

en met behoud van keuze vrijheid voor de consument, een zaak van lange adem

is. In het belang van de volksgezondheid is deze inspanning zeker de moeite

waard.



- 33 -

ONTWERPCRITERIA VOOR MEUBILAIR, GEBASEERD OP BIOMECHANICA-ASPECTEN.

Dr.ir.C.J.Snijders

Technische Hogeschool Eindhoven, Afdeling der Werktuigbouwkunde.

Samenvatting.

Het aantal klachten over gewrichten, spieren en banden is opmerkelijk groot.

Bij de oorzaak van rugklachten wordt veelal in de eerste plaats gedacht aan'

te grote krachten tijdens tillen.

Van belang zijn echter ook de krachten die minder groot zijn maar weI her

haaldelijk en langdurig optreden bij @njuiste houdingen tijdens staan en

zitten, zowel thuis, op school, als in bedrijven.

Zo worden klachten gesignaleerd die vooral te maken hebben met statische en

eenzijdige belasting van spieren en banden. Ongeschikt meubilair speelt

hierbij vaak een rol.

Krachtverschijnselen in het lichaam zijn onderwerp van de biomechanica.

Met betrekking tot goed zitten, worden aan de hand van eenvoudige mechani

ca principes ontwerpcriteria geformuleerd voor de zitting, de rug- en de

armleuning,en de hoofdsteun in relatie tot diverse typen stoelen en uit te

voeren handelingen.

De invloed van meubilair op staande en liggende houdingen komt eveneens aan

de orde.

Gesteld wordt dat uit het oogpunt van preventie hier een belangrijke taak

ligt voor ingenieurs, zowel met betrekking tot verdieping van bestaande ken

nis alsook de toepassing daarvan bij het ontwerpen.

Inleiding.

De functie van een meubel, zijnde een stuk huisraad dat nader wordt aange

duid met tafel, stoel, bed, kast e.d., wordt doorgaans gekenmerkt door een

of meerdere opbergvakken, opleg- of opzetvlakken dan weI lichaamsondersteu

ningsvlakken.

Aldus is steeds sprake van een mechanische functie, die er eerstens op neer

komt dat het meubel niet bezwijkt onder invloed van de zwaartekracht.

Maar niet aIleen voor het berekenen van meubels op sterkte en stijfheid is

de zwaartekracht uitgangspunt. Bij de interactie tussen meubel en gebrui

ker is met name de vormgeving van het meubel bepalend voor de krachtver

schijnselen die 1n het menselijk lichaam optreden als gevolg van de zwaar

tekracht in samenhang met aangenomen lichaamshoudingen.

Het beschrijven van deze samenhang is het oogmerk van de biomechanica.
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In dit bestek wordt een beperking gemaakt tot hoofdzaken, hetgeen een ver-

gaande schematisering vereist. Daarbij komen in het thema van preventie

van lichamelijke klachten, ontwerpcriteria aan de orde die ongunstig wer

kende krachten kunnen voorkomen welke optreden bij herhaaldelijk en langdu

rig aangenomen onjuiste zittende en staande houdingen, zowel thuis, op

school, als in bedrijven.

Statisch levenspatroon.

Meubels spelen in onze westerse samenleving een belangrijke rol.

Wij bezitten ze in grote aantallen en verscheidenheid.

Kijkt men terug naar de levenswijze van de mensheid in de oudheid, dan ziet

men dat deze wordt gekenmerkt door bewegen, zoals dit in het leven in het

dierenrijk bestaat.

Er werd voedsel verzameld en rondgetrokken op zoek naar nieuwe jachtgebie

den, wat toen kon zonder verhuiswagen.

In het stenen tijdperk, zoln 10.000 jaar geleden, kwam daarin verandering.

De mens ging zich op een bepaalde plaats vestigen en begon handel te drij-

ven.

Als zodanig kwamen er statische elementen in het levenspatroon.

Die ontwikkeling heeft zich voortgezet en de westerse mens heeft nu 1n het

algemeen gesproken, nog maar weinig lichaamsbeweging. Ret wordt steeds aan

nemelijker geacht dat dit statische levenspatroon waarvoor onvoldoende com

pensatie wordt gevonden in de vorm van sport of dergelijke, een belangrijke

oorzaak is van het ontstaan van aandoeningen in het menselijke bewegings

apparaat,dat is opgebouwd uit botten, spieren en banden.

Aantal en ernst van die aandoeningen nemen opmerkelijke vormen aan; men den

ke aan voet-, knie-, heup, rug- en nekklachten. Zo meldt een steekproef ge

daan door Valkenburg(EUR, Afd. Epidemiologie) dat minstens ongeveer een mil

Joen volwassen Nederlanders ernstige rugklachten hebben onder invloed van

monotone belasting.

Maar ook verneemt men bezorgdheid over aantallen rugklachten en houdings

verv&l bij de jeugd. Dienaangaande zijn door medici talrijke onderzoekpro

jecten geinitieerd, waarbij in toenemende mate sprake is van samenwerking

met ingenieurs. Gezien de curatieve taak van de medicus ligt het voor de

hand dat die projecten op de eerste plaats gericht waren op verbetering van

diagnose en behandeling, en niet op preventie.

Ook wij hebben op die wijze kennis gemaakt met talrijke ziektebeelden, met

de opmerkelijke aantallen daarvan, en ook met de veelal langdurige en moei

zame behandelingen die in een aantal gevallen geen volledige genezing meer

kunnen verschaffen, zodat men met de klachten verder moet leren leven.
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Gelet op de omvang van deze problematiek menen wij te kunnen stellen dat het

curatief gerichte wetenschappelijk onderzoek op dit gebied van zeer beschei

den omvang is,

Weegt men vervolgens het onderzoek dat gericht is op preventie van aandoe

ningen van het spierskeletstelsel, en weI met name waar deze aandoeningen

samenha.ngen met negatieve trage effecten,dan is dat onderzoek OIlS inziens

relaticf gezien van verwaarloosbare omvang.

Er zijn meerdere onderwerpen te noemen die in dit bestek het bestuderen

waard zijn. Ret ontwerpen van meubels is er een van. En dan is het niet

zo zeer dat ingenieurs bij het ontwerpen van meubels onvoldoende rekening

zouden hebben gehouden met de mens. Ret is veeleer ZO? dat tot nu toe in

onvoldoende mate ingenieurs bij het ontwerpen van meubels zijn betrokken.

Men denke hier met name aan specialisten op het gebied van de biomechanica.

om dit te verduidelijken, kan een vergelijking worden gemaakt met schoenen.

Over het ingewikkelde mechanische systeem dat wordt gevormd door de combi

natie van voet en schoen, is nog maar weinig fundamentele en kwantitatieve

kennis voorhanden. Oak daar zouden ingenieurs bedreven in de biomechanica,

een intcr0ss~nt0 hijdrage kunnen leveren. Ook daar zijn de beschikbare mid

delen relatiff gezien verwaarloosbaar, terwijl het aantal voetklachten be

droevend groot ~S.

Ret zitten.

Het zitten op stoelen is geen vanzelfsprekende zaake

Uit de prehistcrie kennen wij vele getuigenissen van huisraad, doch niet van

stoelen.

Oak nu nog zitten vele volkeren gehurkt, geknield, of met hun achterste op

de grond.

Naar aile waarschijnlijkheid ligt deoorsprong van de stoel bij het stamhoofd,

die op een kei of aniere verhoging ging zitten. Vervolgens zijn er fraai

bewerkte zetels ontstaan die geen georuiksmeubel maar statussymbool waren

(10). Ook nu nog herkent men dit status-element in weelderige tronen en di

recteurszetels, terwijl men mag verwachten dat directeuren, althans wat hun

anatomie betreft, niet anders zijn dan anderen.

De stoel was ook symbool van wijzen, van geleerden. Aan universiteit en ho

geschool spreel~t men nog steeds van leerstoelen, dus stoelen van waaruit

wordt onderwezen.

Men kan zich onze maatschappij niet meer voorstellen zonder stoelen, die

grofweg kunnen worden ingedeeld in rechte stoelen en fauteuils.

Van scholen en kantoren is de gebruiksintensiteit bekend. Op school wordt,

afhankelijk van de leeftijd, de stoel tot 60 a 70% van de dag benut (10).
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In West-Duitsland zit het kantoorpersoneel ongeveer driekwart van de werk

tijd achter het buro. Bovendien wordt verwacht dat daar in de nabije toe

komst de helft van de beroepsbevolking zal bestaan uit kantoorpersoneel(20).

Voorts lijdt 85% van het kantoorpersoneel aan diverse klachten van het

spierskeletstelsel (3), en weI rug 57%, benen 38%, nek en schouders 24%,

zitvlak 16%, armen 15% en hoofd 14%, een en ander in combinatie met elkaar.

Over het aantal uren dat men thuis zit, zijn ons geen statistieken bekend.

Met gegevens over kijkdichtheden van televisieprogramma's zou een eers~aan

knopingspunt kunnen worden gevonden over de thuis langdurig aangenomen sta

tische zithoudingen.

Omdat bij het kopen, stoelen niet te duur en vooral mooi moeten zijn en moe

ten passen in een binnenhuisarchitectuur, ~s het aannemelijk dat er meer

mooie dan goede stoelen zijn. Ais zodanig kan men talrijke afwijkingen z~en

van de biomechanica-criteria die hieronder globaal worden aangeduid.

De stoel.

De persoon 1n Fig. I zit ongedwongen. Het voordeel van de armleuningen is

dat door het afsteunen van de armen de schoudergordel wordt ontlast en zo

ook de nekwervelkolom, omdat de schoudergordel daaraan middels spieren en

banden ~s opgehangen.

In de 1ge eeuw kende men armleuningen die te kort waren om comfortabel te

zijn. De lengte was opgeofferd aan de wens om de wijd uitstaande opbollende

gewaden der dames goed uit te laten komen.

® @

Fig. 1. Krachten bij het zitten schematisch weergegeven.
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~~!~~~~~s~~·moeten voldoende lang zijn, niet te glad, en de hoogte moet

zodanig zijn dat de vrijwel recht naar beneden afhangende armen worden af

gesteund.

Thuis en in klaslokalen vindt men zelden rechte stoelen met armleuningen,

zodat armen op tafel worden gelegd of anders op schoot bij een wat ingezak

te romp.

~~_E~8!~~~i~8 is een belangrijk steunvlak ter hoogte van lendenwervelkolom

en bekken, waarmee a. de wervelkolom de normale S-vorm kan behouden, en b.

stabiliteit wordt gegeven aan de romp.

Omdat het len~engebied enigszins hoI is, moet er tussen rugleuning en zit

vlak een voldoende grote opening zijn, in de orde van 12 em, om ruimte te

geven aan het onderste deel van het bekken. Wanneer de zitting recht naar

beneden doorloopt, komt er van een goede steun tussen bovenkant van het bek

ken en de schouderbladen dan ook niets tereeht.

ad a. Zonder rugleuning, b.v. rechtopzittend op een kruk (fig. 1.0), kan

telt het bekken achterover en krijgt de wervelkolom een C-vorm.

Dit leidt tot het navolgende.

Tussen twee opeenvolgende wervellichamen bevindt zich een tussenwervel

schijf, gevormd door een ring van elastische vezels (annulus fibrosus) die

een ruimte omsluit gevuld met een gelatineus medium (nucleus pulposus).

Bij de S-vorm is de lendenwervelkolom van aehteren gezien concaaf (lenden

lordose) en hebben de tussenwervelschijven een wigvorm zoals aangegeven in

Fig. 2.A. In Fig. 2.B is de wigvorm veranderd doordat de lordose is over

gegaan in een kyphose die behoort bij de C-vorm. Ais gevolg daarvan neemt

1) de druk in de nucleus pulposus toe (19) en wordt mede daardoor 2) de rug

zijde van de vezelring opgerekt. Is langdurig sprake van deze rekking, dan

kan na teruggaan naar de lordotische vorm (Fig. 2.e) de tussenwervelschijf

wat zijn ingezakt en kunnen de wat langer geworden annulus-vezels aan de

rugzijde naar buiten uitbuilen en ter plaatse drukken tegen zenuwwortels,

die dicht langs de tussenwervelschijven lopen (17).

Voorts zijn de rugspieren bij langdurig uitgezakt zitten in rust, maar wor

den passief overstrekt. Oit leidt tot storingen in de biochemische verzor

ging. Passieve spanning veroorzaakt ook pijnprikkels bij de aanhechtingen

van pezen aan bot (22). Voorts wordt aangenomen dat met name kleine rug

spieren na langdurige rekking voor de normale S-vorm te lang worden om op

timaal te kunnen functioneren (actieve insufficientie) (8).
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Fig. 2. Vormvetandering van een tussenwervelschijf ter hoogte van de lende

nen in relatie tot de S- en de C-vorm van de wervelkolom.

ad b. Vervangt men in gedachten de romp in Fig. I.D door een rechtopstaan

de plank, balancerend op een lijn ter hoogte van de zitbeenknobbels, dan

ligt het voor de hand dat een extra steun halverwege de plank de stabili

teit sterk zal vergroten. Voor de romp van de mens betekent dat verminde

ring van spieractiviteit.

~~!_~i!~l~~~ Het gewicht van romp, hoofd en (deels) de armen wordt vrijwel

geheel gedragen door de zitbeenknobbels (9).

Met dit gegeven kan aan de hand van een schematische mechanica-beschouwing

worden aangegeven dat het gebruik van een rugleuning en de helling van de

zitting in direct verband met elkaar staan. In Fig. I.B zijn de krachten

getekend die op de romp werken, waarbij voor de eenvoud de invloed van de

benen 1S weggelaten. De werklijnen van de rugleuningkracht (P) en het ge

wicht van romp, hoofd en armen (W) snijden elkaar in S. Bij statisch even

wicht gaat nu ook de werklijn van de zittingkracht (R) door het snijpunt S.
20 blijkt dat R, ter plaatse van de zitbeenknobbels, enigszins schuin ver-

loopt t.O.V. de horizontaal. Wanneer de zitting een zodanige helling heeft

dat deze loodrecht staat op R, voorkomt men een afschuivende kracht tussen

zitvlak en zitting. Dit is nog duidelijker te zien in Fig. I.C. Daar helt

de romp verder naar achteren, waardoor R nog schuiner verloopt (moet door

snijpunt S gaan). Ontbinding van R in een verticale (R ) en een horizonta-
v

Ie component (~) laat zien dat hier een wrijvingskracht ter grootte van ~

nodig is voor evenwicht. Op een gladde zitting zou men onderuit gaan. Bij

een stroeve zitting gaat men de afschuifkracht werkend op de huid en de

daaro~der liggende weefsels na enige tijd als hinderlijk ervaren. De schuif

Kracht valt weg wannee< men de zitting schuiner stelt, d.w.z. loodrecht op R,

~oals bij fauteuils hec geval is. Ook de rugleuning en het zitvlak staan

ddD "ngeveer looarecht op elkaar. Bij het zitten op een kruk is er geen

rugLe~n~ngkracht, waardoor de zitting horizontaal kan zijn.
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De hoogte van de zitting dient gelijk te zijn aan de onderbeenlengte. Niet

hoger omdat dan overmatige druk ontstaat op de dijen, met name op bloedva

ten en zenuwen, waardoor "slapende" benen kunnen ontstaan. Dit heeft ook te

maken met het dan niet gemakkelijk kunnen gaan verzitten.

De tafel.

Voor een juiste zithouding is de stoelvorm van belang. Maar deze is niet 

wat dikwijls wordt verondersteld - van beslissende betekenis bij de talrij

ke bezigheden als lezen, schrijven en tekenen. De stand van het werkvlak

gaat hierbij een dwingende rol spelen.(13, 15, 23).

Alhoewel op scholen, kantoren en thuis doorgaans verantwoorde stoelen aan

wezig zijn, komen er toch hoogst bedenkelijk gebogen, ingezakte en scheve

houdingen voor. Nu behoeven extreme lichaamshoudingen niet bij voorbaat te

worden afgeraden. Het betreft dan houdingen die meestal kort duren omdat ze

oncomfortabel zijn, en die passen in het uitgangspunt dat goed zitten onver

brekelijk verbonden is met het kunnen verzitten. Door houdingswisselingen

kunnen immerslanger belaste spiergroepen worden ontlast en andere belast,

kunnen drukconcentraties worden verlegd en wordt de bloedcirculatie bevor

derd.

Bezwaren ontstaan echter als een bepaalde arbeid waarvoor een geconcen

treerde aandacht nodig is, langdurig een ongunstig statische houding op

dringt. Zo bleek uit een multimomentopname van Zuidema (1976) dat kantoor

personeel 44% van de werktijd statisch (gefixeerd) voorovergebogen zit.

Voorts stelt Van Wely (1970) dat iedere slechte werkhouding na een zekere

tijd altijd aanleiding zal geven tot lichamelijke klachten. Te sterk voor

overgebogen houdingen bij lezen, schrijven, tekenen, e.d., kan men tegengaan

door het gebruik van schuine werkvlakken.

@ @ ©
Fig. 3. De stand van het werkvlak heeft irivloed op dezithouding.

A: rechtop zitten en toch lezen vergt een hinderlijke knik 1n de

nekwervelkolom; ook is de leesafstand nog te groot. Daarom kromt men zich

':olgens B. Schuin stellen "brengt het werk naar de ogen" in plaats van an

dersom.
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In de ongedwongen houding volgens Fig. 3.A ~s bij geheven hoofd de normale

blikrichting getekend. Aldus kan menechter niet het schrift lezen dat op

het horizontale tafelblad is gelegd. Daartoe moet het hoofd, gedwongen door

de ogen, sterk worden gekanteld waardoor als het ware een knik in de nekwer

velkolom ontstaat, vlak onder het achterhoofd. Zo'n knikstand kan echter

slechts enkele minuten worden volgehouden. Bovendien is de leesafstand zo

nog groter dan 25 a 35 cm. Om dit te vermijden buigen zowel kinderen als

volwassenen zich dan ook met een gekromde rug over de tafel (Fig. 3.B).

Goedbedoelde aansporingen om rechtop te zitten, kunnen dan ook onmogelijk

effect hebben.

Bij langdurig vooroverbuigen worden de spieren van de nek en de schoudergor

del meer dan normaal en statisch belast. Na enige tijd ziet men dan ook dat

er een arm aan te pas moet komen om het "zwaar geworden hoofd" te ondersteu

nen. Dit is het moment waarop de romp verdraait en scheef zakt, en de nek

zijwaarts wordt gebogen en gewrongen.

Hoe het komt dat de kracht ~n de nekspieren bij vooroverbuigen moet toene

men, is aangegeven in Fig. 4. Het gewicht van het hoofd (G) is in de orde

van 50N (5 kgf). Deze kracht grijpt aan op het massazwaartepunt van het

hoofd en ligt v66r de as (A) van het gewricht tussen achterhoofd en atlas.

Om vooroverkantelen te voorkomen, moeten spieren werkzaam zijn aan de rug

zijde; de resultante daarvan is F. Buigt men voorover (Fig. 4B), dan wordt

de afstand in horizontale richting tussen massazwaartepunt en gewrichts-

as aanzienlijk groter. Voor behoud van statisch evenwicht moeten de nek

spieren daardoor een ongeveer drie maal zo grote kracht opbrengen. Boven

dien komt het bandenstelsel in de nek onder extra spanning te staan.

20 is de kracht S, die door de draaier wordt uitgeoefend op de getekende

band (ligamentum transversum atlantis), in de opgerichte stand van het hoofd

nauwelijks of niet aanwezig.

In Fig. 3.B heeft de wervelkolom een C-vorm; de ruggesteun wordt niet op

timaal of helemaal niet gebruikt, de borstwervelkolom is krom waardoor een

blijvcnde verkromming in de hand wordt gewerkt.

Dc ribben hebben minder bewegingsvrijheid hetgeen de ademhaling belemmert.

Bij nadelige gevolgen denke men voorts aan hoofdpijn, concentratieverminde

ring, rugklachten en vermoeidheid.
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1=atlas
2=draaier
3 =ruggemerg
4 = ligamentum transversum atlantis

Fig. 4. Veel grotere belasting van spieren en banden in de nek door voor

overbuigen. Kracht F in de nekspieren wordt ongeveer verdrievoudigd,

doordat de werkarm van G t.o.v. de gewrichtsas A groter wordt.

Dwarskracht S tussen draaier en getekende elastische band komt in

de geheven stand niet of nauwelijks voor. N en P zijn botcontact

krachten in de gewrichten, T is ~e kracht in de elastische band.
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Ret schuine werkvlak.---------------------
In Fig. 3.e is aangegeven hoe men met een schuin werkvlak, in combinatie

met een juiste hoogte, een betere houding verkrijgt, doordat het werk als

het ware naar de ogen toe wordt gebracht in plaats van andersom.

Ret schuin stellen vergroot bovendien de zichtbaarheid, de duidelijkheid

van teksten en figuren (5, 7). Kijkt men.immers onder een scherpe hoek

naar een tekst, dan ziet men de letters kleiner, minder hoog.

Ter verduidelijking denke men aan het getal 50 dat met langwerpige cijfers

op het wegdek wordt aangebracht om van achter het stuur herkenbaar te zijn.

Zou een kunstschilder een horizontaal werkvlak gebruiken in plaats van een

schildersezel, dan zou dat een perspectivische vertekening veroorzaken ~n

zijn werkstuk.

Recente positieve ervaringen met schuine lessenaars hebben vooral betrek

king op het verhelpen van hiervoor genoemde klachten, zowel bij kinderen

als volwassenen. Verwacht mag worden dat vanuit deze vorm van therapie het

streven naar houdingsverbetering in toenemende mate aandacht zal krijgen in

het kader van preventie (Fig. 5). Sprake is dan van een hernieuwde aandacht

omdat schuine lessenaars in scholen en kantoren alsook thuis in de vorm van

secretaires of losse opzetlessenaars,in het verleden een vertrouwd beeld wa-

ren (Fig. 6).

Fig. 5. Rernieuwde aandacht voor

schuine werkvlakken. Verhelpt

klachten, voorkomt klachten en

vergroot het comfort.

Fig. 6. Schuin opstellen

van een boek; een

goede gewoonte uit

het verleden.
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De fauteuil.

Fauteuils worden aangesehaft om daarin langdurig ontspannen te kunnen zitten,

zelfs om uit te rusten.

Men denke daarbij aan lichaamshoudingen als in Fig. 1 C, die eomfortabel

zijn wanneer de rugleuning tenminste tot de sehouders reikt.

Door het aehterover hellen wordt de rugleuning meer betrokken bij het dragen

van het gewieht van romp en hoofd, waardoor het zitvlak wordt ontlast.

Om een rugvorm als in Fig. 1 D te voorkomen, moeten 66k fauteuils steun ge

ven ter hoogte van de lendenen. Daaraan ontbreekt het nog weI eens, en weI

6£ door onjuiste vormgeving (zie o.a. Fig. 7 A), 6f door een te zaehte be

kleding, hetgeen men dan met een kussen traeht te ondervangen.

Voorts 1S het bij een zachte zitting, waarin men als het ware wegzakt, onze

ker of de ruggesteun - zo deze aanwezig is - weI op de juiste plaats in het

lendengebied druk levert. Het is bij een zaehte zitting overigens moeilijk

te beoordelen in hoeverre er onder belasting sprake is van een hoek van on

geveer 90
0

tussen zitvlak en rugleuning en in hoeverre die hoek dan belang

rijk is.

De helling van de rugleuning mag niet te groot zijn (maximaal ca. 25 a 30
0
),

omdat men anders de nekwervelkolom teveel moet buigen om in de kamer te kij

ken. In dit verband verdient het de voorkeur om een televisie-toestel onge

veer op ooghoogte te plaatsen (zie blikrichting in Fig. 1 C).

Maten van fauteuils zijn veeial royaler dan wat voor het liehaam nodig is.

De vraag naar riante afmetingen leidt tot voor velen te grote zittingdiepten

bij vrijwel aIle bankstellen. Voor volwassenen zou een diepte in de buurt

van 40 em al voldoende zijn. Bij een te grote zittingdiepte wordt vaak de

afstand tussen zittingrand en rugleuning verkleind met behulp van een kus

sen. Zoln kussen zou dan tot de bovenkant van de rugleuning moeten reiken.

Vermoedelijk is een te diepe zitting, soms in samenhang met een te grate

hoogte, een van de redenen om met gebogen knieen en de onderbenpn op de zit

ting op fauteuil of bank plaats te nemen.

®

@

F ' 7 A' een onJ'u1'ste vorm B'. gesehikte lichaamsondersteunings-19. . . •

vlakken.
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3ij een fauteuii z~Jn armleuningen nag meer noodzakelijk dan bij een rechte

stoel, omdaL men hier niet de armen op tafel kan laten rusten. Met steun

van een armleuniug kan een boek langdurig op goede hoogte worden gehouden.

Doet men dat niet, dan ontstaan - wederom gedwongen door de ogen - langdurig

voorovergekromde ingezakte houdingen met de handen op schoot, zoals men dat

oak veel ziet wanneer bepaalde handwerkjes worden verricht.

De hoofdsteun.

De bedoeling van een hoofdsteun is het hoofd daartegen te Iaten rusten.

Het biomechanica aspect voIgt uit Fig. 8A. Door achteroverkantelen van het

hoofd komt het massazwaartepunt boven of achter de gewrichtsas A te Iiggen.

Dank zij de kracht die de hoofdsteun op het hoofd uitoefent, is er evenwicht

zonder dat sprake is van enige spieractiviteit.

Om het hoofd voidoende ver achterover te kunnen kanteIen, moet de hoofd

steun ver genoeg naar achteren geplaatst zijn.

Veel hoofdsteunen staan echter te ver naar voren en zijn daardoor voistrekt

nutteloos. Deze ontwerpfout herkent men aan het zgn. knikkebollen. Zolang

i~mers het massazwaartepunt veer gewrichtsas A Iigt, moeten nekspieren ac

tief zijn (Fig. 8B).

Slapen met ontspannen spieren is dan pas mogelijk wanneer het hoofd voorover

gekanteld afsteunt op de borst en ais het ware hangt in de banden van de nek.

Knikkebollen gaat aan dat siapen vooraf. Zelfs zijn er fauteuils waarin

men het hoofd niet volledig op kan richten. Vit het voorgaande kan dan o.a.

worden geconcludeerd dat deze hinder van de hoofdsteun groter is naarmate

men een rechtere borstwervelkolom heeft.

, ~

~~
®

~lg. 8. A: Massazwaartepunt ligc achter

gewrichtsas A. Door steun van

hoofdsteun is veer evenwicht van

het hoofd geen enkele spierkracht

nodig.

@
B: Hoofdsteun staat te ver

naar voren en LS daardoor

z~nloos. Spierkracht F

bl~jft nodig voor even

wicht.

in e~n voert~ig vangt de hoofdsce~n het hoofd op oij een stoat van achte-

reno
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In treinen staan de hoofdsteunen echter veelal te ver naar voren om er het

hoofd tegenaan te kunnen laten rusten. Om een uiltje te knappen leggen ve

Ie passagiers het hoofd dan ook tegen de zijsteun. De mogelijkheid tot sla

pen wordt o.a. bij vli~igstoelen geboden door het achteroverkantelen van

de rugleuning. In feite zou volgens Fig. Ie dan tevens de zitting moeten

kantelen. Op lange vluchten wordt de afschuifkracht ~ dan ook weI als hin

derlijk ervaren. Bij sommige verstelbare fauteuils wordt getracht dit te

ondervangen door middel van een enigszins voorgevormde kuil in de zitting.

Het staan.

Fig. 9 illustreert dat ook in staande houding de wetmatigheid van toepas

sing lS dat de ogen een dwingende schakel vormen tussen lichaamshouding en

werkvlak. De werkbank van de slager werd op goede hoogte en schuin gesteld,

hetgeen rugklachten verhielp.

Er zijn vele bedrijfssituaties waarin een dergelijke aanpassing aan indivi

duele afmetingen goed mogelijk is.

Datgeldt vooral voor vaste werkplekken en bepaalde soorten werkzaamheden.

Thuis zijn de strijkplank en de werkbank van de doe-het-zelver op goede

hoogte te brengen. Vanwege kranen en afvoer zijn aanrechten echter vaste

opstellingen die door velen worden gebruikt en daarom aIleen voor de klein

sten een geschikte hoogte hebben. Langere mensen staan dan ook gekromd,

want zelfs bij het snijden van een ui zal men de ogen daar dicht bij willen

houden om dunne plakjes te krijgen en zich niet in de vingers te snijden.

Dat ons dagelijks levenspatroon wordt gekenmerkt door vooroverbuigen, ziet

men ook aan bewegingen als het plaatsen van servies op een lage salontafel

etc. Over de gebogen houding bij stofzuigen wordt gemeld dat dan niet zo

zeer de rugspieren alswel de banden van de rug worden gespannen, hetgeen

overmatige rekking en daarmee klachten in de hand zou werken.
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Fig. 9. Verbetering van houding door het werkvlak op goede hoogte en

schuin te stellen. Ook bij staan bepaalt de afstand tussen

de ogen en het werkvlak de lichaamshouding.

Naast factoren als overbelasting, langdurige bewegingsarmoede en psychische

invloeden, kan langdurige eenzijdige belasting - dwz. eenzijdige "lichaams

oefening" - ertoe leiden dat het lichaam gaat staan naar het gebogen levens

patroon. Kleding maskeert een deel van dat veel voorkomende houdingsverval.

Het is de taak van de ontwerper om te voorkomen dat zijn ontwerp ongunstige

houdingen uitlokt. Maar aan vele facet ten van het gebogen levenspatroon

kunnen noch de ontwerpers van meubelen, noch de anderen iets doen, omdat 1e

der individu zelf voor voldoende compenserende lichaamsoefening moet zor

gen, zowel met het oog op een goede houding als een goede conditie.

Omdat bepaalde spieren de lengte aannemen die past bij de gebogen houding

(o.a. bij bekken en schouders), denke men hier vooral aan strekoefeningen

zoals honden en kat ten die ook dagelijks plegen te doen.

Bij het bekken gaat het dan niet op de eerste plaats om het verend met ge

strekte knieen naar de grond brengen van de handen, maar juist om strekoefe

ningen die de bewegingsuitslag naar achteren vergroten, waarna men het bek

ken weer achterover kan kantelen.

Ook op dit gebied kan de biomechanica een nuttige bijdrage leveren. In sa

menhang met nieuwe inzichten in de spierfysiologie (8) kon hierdoor o.a.

worden begrepen waarom enkele algemeen als goed bekend staande buikspieroe

feningen dat eigenlijk helemaal niet zijn.
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Ret liggen.

Het bed, gezien als liehaamsondersteuningsvlak waarop men langdurig volle

dige rust moet kunnen vinden, is een eombinatie van een matras, een matras

drager en een ledikant.

Dat is althans de vorm zoals wij die wensen, maar ook dat is mondiaal gezien

niet vanzelfsprekend.

Er zijn drie soorten matrassen: polyether, sehuimrubber en binnenvering.

Kapokmatrassen worden niet meer gemaakt.

Er zijn zes soorten matrasdragers: spiraaldraadmat, gevloehten staaldraad

mat, boxspring, lattenbodem (met rechte latten, latten die een beetje bol

staan of latten die bol staan en per lat kunnen kantelen) , boardbodem alsme

de de eenvoudige en goedkope plankenbodem(afstand tussen planken bij voor

keur 7 em).

Er zijn dus vele combinaties van matras en matrasdrager mogelijk, maar niet

alle combinaties zijn geschikt. Voor een keuze-advies leze men "Het Bed"

van het Instituut voor Ruishoudteehniek.

Een bed met een goede combinatie geeft het volgende (27): a. vangt de

lichaamsrondingen op; b. blijft vlak; e. biedt een prettige vering; d. ven

tileert goed en e. ligt niet te warm of te koud.

Bij a, b en c gaat het om de lichaamsondersteuning die zodanig moet zijn dat

de druk op uitstekende (bot-)delen gelijkmatig wordt verdeeld, dat bij het

op de zij liggen de wervelkolom recht blijft en dat bij het op de rug lig

gen de wervelkolom de natuurlijke S-vorm behoudt.

Alhoewel er voor matrassen uitstekende keuringseisen bestaan, zijn er over

de hardheid van de matras en algemener gesproken,over het mechanische sys

teem gevormd door de individuele mens, de matras en de matrasdrager, onvol

doende gegevens bekend.

De indruk bestaat dat hier voor de biomechaniea een interessant terrein

braak ligt.

Op dit moment wordt dan ook volstaan met een mening over de veel gehoorde

uitspraak dat "lekker liggen voor iedereen anders is".

Vermoedelijk is dit vrij algemeen waar, maar dan vooral omdat velen niet

~onder meer op een in feite normaal bed kunnen liggen als gevolg van een of

ander,e "lichamelijke bij zonds:heid".

Oak deze uitspraak is vaag en kan aIleen door onderzoek op waarheid worden

getcetst. Onderstaande voorbeelden dienen eehter om aan te geven in welke

riehting hier wordt gedaeht.

Het komt voor dat de spier die loopt van bovenbeen naar lendenwervelkolom

(M. Psoas) verkort is. Ligt men dan op de rug met gestrekte benen, dan ont-
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staat spanning ~n deze spier waardoor de rug hoI wordt getrokken, hetgeen

pijn kan veroorzaken (Fig. lOA). Men kan dit voorkomen door de heup wat

te buigen door de bovenbenen omhoog te brengen, waartoe een kussen onder de

knieen kan dienen (Fig. lOB).

Meestal echter kiest men een bed dat in het midden doorzakt (Fig. IOC).

Fig. 10. A: Is de spier die van bo

venbeen naar lendenwer-

velkolom loopt, verkort,

dan ontstaat bij gestrekt

liggen een hinderlijke trek

kracht die de rug hoI maakt.

B: Door_de bovenbenen naar

boven te brengen met een

kussen onder de knieen,

wordt de holle rug voor

komen.

C: Veelal verkiest men dan echter een bed dat in het midden

doorzakt.

Een andere1bijzonderheid" is de kromme borstwervelkolom waardoor de nek, en

dus ook het hoofd zich verder van de matras bevinden dan bij een rechte rug

het geval is.

Met een dik en stevig kussen wordt hier voorkomen dat het hoofd hinderlijk

ver achterover moet kantelen om steun te vinden (Fig. II).

Om ana loge reden zal men met een kromme rug ook niet gemakkelijk plat op de

buik kunnen liggen, en verkiest men zijligging.

Overigens wordt het plat op de buik liggen vooral bij ouderen afgeraden om

dat het hoofd dan langdurig zijwaarts wordt gedraaid om adem te kunnen ha

len. Door zo'n sterke draaiing kunnen bloedvaten naar het hoofd worden af

geklemd, waardoor hoofdpijn kan ontstaan.

&;::: ..
Fig. 1I. Hoe krommer de borstwervelkolom, hoe dikker en steviger het

kussen moet zijn om achteroverkantelen van het hoofd te voor

komen.
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Het gewicht.

Bij materiaal voor meubels denke men aan steen, hout, vlechtwerk, textiel,

leer, metalen en kunststoffen~

In samenhang met constructieprincipes en afmetingen bepaalt dit materiaal

het gewicht van meubels.

Voor meubels die relatief veel worden verplaatst, is het zinvol te streven

naar een minimaal gewicht, omdat het ontbreken van een goed houvast en ande

re vormaspecten veelal een voor het tillen aan te bevelen houding onmogelijk

maken.

Individuele lichaamsafmetingen.

De aanzienlijke verschillen in menselijke maten moeten steeds in de biome

chanica worden betrokken.

Alhoewel vanwege dit belangrijke ontwerpcriterium meubels worden gemaakt van

diverse afmetingen en met instelmogelijkheden, stuit in de practijk invoe

ring daarvan bij vele interieurs op practische en financiele problemen.

Voor basisscholen worden volgens normen meubels gemaakt in zes stappen van

toenemende groott~ en kan in hoogte en schuinte instelbaar meubilair worden

aangeschaft.

Voorts is sprake van toenemende aandacht voor een juiste toepassing, hetgeen

serieuze begeleiding van de zijde van de leerkrachten vereist.

Op midelbare scholen doet zich echter het bijzondere probleem voor dat steeds

van lokaal wordt gewisseld.

Doorgaans is slechts een meubelgrootte voor kinderen van elf jaar tot vol

groeide jeugd aanwezig.

Op kantoren is, afgezien van speciale tafels voor schrijfmachines e.d., de

hoogte van bureaus niet instelbaar, en zijn instelbare stoelen eerder uit

zondering dan regel. Bovendien bevelen wij ook daar schuine werkvlakken aan,

hetgeen nogal wat psychologische drempels doet ontstaan.

Gezochtworat een meubelfabrikant die belang stelt in preventie en bereid is

dergelijke bureaus te gaan maken.

Het eerste prototype is op de TH Twente ontworpen (7) in vervolg op een aan

tal studies van de zijde van de TH Eindhoven (16, 23).

Denkend aan de situatie thuis kan men b.v. het beeld oproepen van het kind

dat langdurig tekent of huiswerk maakt op de eettafel, en zit op een stoel

voor volwassenen. Deze en andere situaties pleiten dan ook voor "eigen

plekjes", aangepast aan eigen afmetingen.
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Conclusies.

In het voorgaande zijnenkele elementaire relaties tussen meubilair en li

chaamshouding aan de orde gekomen, in het bijzonder gelet op langdurige on

gunstige houdingen, en is getracht aan te geven hoe reeds nu op basis van

bestaande kennis, bepaalde klachten kunnen worden verholpen en het comfort

kan worden vergroot.

Afwegende het grote aantal aandoeningen van het spierskeletstelsel, met na

me rugklachten, tegenover de relatief zeer geringe onderzoeksinspanning ge

richt op preventie van deze klachten, leidt tot de conclusie dat meer inge

nieurs in staat zouden moeten worden gesteld om op dit gebied, in samenwer

king met medici, wetenschappelijke bijdragen te leveren ter verdieping van

inzicht en ter vergaring van meer getalmatige gegevens.

Om een indruk te geven van de stand van de biomechanica op het gebied van

meubels,zij vermeld dat voorheen meer sprake was van empirisch dan van fun

damenteel onderzoek, en dat b.v. de figuren 1, 4, 8 en 10 als zodanig niet

door ons in de literatuur werden aangetroffen.

Voorts wordt ook gedacht aan longitudinaal onderzoek waarbij langs statisti

sche weg wordt nagegaan wat op lange termijn het effect is van maatregelen

die ter verbetering worden uitgevoerd. De resultaten van biomechanica-on

derzoek zouden moeten leiden tot voorlichting van het publiek, tot richtlij

nen voor het ontwerpen en zelfs tot keuringsnormen.

De armleuning van de autostoel.

Bedoeld als overgang naar de volgende voordracht over preventie in het ver

keer een opmerking over het zitten achter het stuur.

Genoemd werd het belang van de armleuning om de schoudergordel te ontlasten

en zo ook de halswervelkolom, omdat de schoudergordel daaraan middels ban

den en spieren is opgehangen.

De armen vormen samen 10% van het lichaamsgewicht, hetgeen dus niet gering

is.

Het 1S daarom treffend dat men in auto's doorgaans maar een armleuning heeft,

of wat daarvoor moet doorgaan.

Bij langere ritten zit de bestuurder dan ook veelal verdraaid naar de kant

van het portier en laat bij een links stuur de rechterarm rusten op de dij

of de rugleuning van de passagiersstoel.

Dit is een algemeen beeld op autosnelwegen, en zelden ziet men de handen

staan op "tien voor twee".

Met twee armleunigen bevordert men het sturen met twee handen en gaat men

vermoeidheid tegen. Een comfort-aspect dus dat ook de veiligheid dient,

hetgeen bij de preventie in het verkeer op de eerste plaats komt.
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PREVENTIE IN HET VERKEER

prof.dr. H. Bouma

Direkteur Instituut voor Perceptie Onderzoek, Eindhoven

1. Inleiding

Y~E~~~E' In het rijk der levende wezens onderscheiden mensen en dieren

zich van planten doordat zij zich kunnen verplaatsen. Mensen onderscheiden

zich daarbij van dieren doordat zij zich vaartuigen, voertuigen en vlieg

tuigen maken met de bijbehorende havens, wegen en vliegvelden om zichzelf

en hun bezittingen verder, gemakkelijker en sneller te kunnen verplaatsen.

Zo vergroten zij hun lichamelijke en ookhun geestelijke bewegingsvrijheid

en bezoeken mensen, plaatsen en gebeurtenissen naar keuze, dichtbij en ver

weg. Deze reismogelijkheden zijn tevens voorwaarde voor het bestaan van

menselijke organisaties van zeer uiteenlopende aard, tot op wereldwijde

schaal. Het geheel van dit bewegen van mensen en goederen noemen we het

verkeer, dat als verschijnsel diep in de cultuur is ingebed.

Y~E~~~E_~~_;~£h~!~~.Demogelijkheden van het verkeer worden sterk bepaald

door de mogelijkheden van de techniek. Twee verschillende kanten van de

techniek staan hierbij op de voorgrond. Ten eerste zijn de vervoersmiddelen

zelf, van fiets tot vliegtuig, bepaald door de technische mogelijkheden

van ontwerp en productie. Ten tweede wordt de hele infrastructuur van wegen

van signalering en van communicatie te land, ter zee en in de lucht bepaald

door de technische mogelijkheden. Verkeer en techniek zijn innig verstren

geld.

~~£12~~;~~' De enorme vooruitgang van de techniek heeft een grote groei van

het verkeer mogelijk maakt. Deze groei is niet steeds evenwichtig geweest

en allerlei knelpunten zijn pijnlijk voelbaar geworden.

Economische knelpunten maken het verkeer duurder: vertragingen, materiele

schade, energieschaarste. Ruimtelijke knelpunten verarmen de leefomgeving

en maken het grondgebruik onevenwichtig. Gezondheidsknelpunten maken het

leven onveilig en ongezond. Ik wil me hier beperken tot de directe nadelen

van het verkeer voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid: verkeers

ongelukken, geluidhinder, vuile lucht, overspanning van de geestkracht

(stress), gebrek aan lichaamsbeweging, ledig doorgebrachte tijd.

~E~Y~n;!~. Nu gaat het bij preventie niet om de huidige nadelen zelf maar

om het voorkomen van toekomstige nadelen. De nadelen zijn een gevolg van

de manier waarop wij het verkeer nu organiseren. Omdat we daarin niet on

middellijk allerlei veranderingen kunnen doorvoeren, is een lange termijn

benadering nodig waarin de nadelen systematisch worden teruggebracht naar
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een aanvaardbaar peil.

Ik richt mij dan ook primair op deze lange term1Jn benadering en minder op

allerlei specifieke maatregelen, waaraan reeds veel inspanning besteed

wordt.

Ik twijfel er niet aan dat de techniek ons aIle mogelijkheden biedt om het

verkeer veilig en gezond te maken. We moeten deze mogelijkheden dan weI be

nutten, dat wil zeggen in een actieve preventiecampagne een programma van

lange adem lanceren en daaraan de nodige technische, organisatorische en

maatschappelijke prioriteit geven.

In het kader van dit symposium "Ingenieur en Preventie ll wil ik nu een aan

tal nadelen van het verkeer voor de gezondheid ordenen en enkele soorten

technische mogelijkheden aanduiden om deze nadelen systematisch te gaan

inperken. In het reeds genoemde lange termijn programma zullen dan de rele

vante technische oplossingen moeten worden ontwikkeld, geevalueerd, geopti

maliseerd en ingevoerd.

2. Ongezondheid door het verkeer

De nadelen van het huidige verkeer voor de gezondheid zijn zo opvallend

dat ze hier ter herinnering aIleen maar worden aangeduid.

a. ONVEILIGHEID

g~~~~~n. Per jaar komen in Nederland ongeveer 2500 mensen om 1n het ver

keer (18 per 100.000 inwoners). Ais een noodlot hangt dit boven ieders

hoofd. Roewel we formeel wel spreken van de "schuldvraag" bij ongelukken,

is het algemene risico-niveau in het verkeer zo hoog dat de eventuele

persoonlijke schuld aan een ongeluk in geen verhouding staat tot de

ernst van de gevolgen. Ret slachtoffer bekoopt een moment van onoplettend

heid of bravour met de dood. Is het slachtoffer niet schuidig, dan is

de eventueel opgelegde straf aan diegene die weI schuidig is veel minder

dan bij andere vormen van doodslag. Kennelijk vindt zowel de rechter

als het rechtsgevoel dat het verkeer zeer grote inherente risico's heeft,

waardoor slechts in beperkte mate van persoonlijke schuld kan worden ge

sproken. Ret overgrote deel van de schuld moet kennelijk aan het hele

verkeerssysteem worden toegeschreven, waarin van iedereen voortdurend een

zeer hoge graad van oplettendheid, verkeersinzicht en zelfbeheersing

wordt vereist, die ver buiten de normale menselijke mogelijkheden valt.

Deze stelling staat centraal in mijn betoog en heeft belangrijke conse

kwenties voor het soort preventieve maatregelen dat effectief kan zijn.

Niet aIleen de direct verongelukten maar ook hun gezinsleden en overige

nauwe relaties moeten hier genoemd worden. Ret verlies van man of vrouw,

vader of moeder, dochter of zoon, vriend of vriendin, kan aangrijpende
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gevolgen hebben voor lange tijd of zelfs levenslang.

§!~2~~!~. Wat zojuist is gezegd voor verkeersdoden geldt in grote trekken

ook voor verkeersgewonden. Het aantal ligt thans in Nederland rond de

60.000 per jaar (450 per 100.000 inwoners). Ook hier past aandacht voor

de lange termijn gevolgen: langdurige, soms blijvende invaliditeit, ver

nieling van levensperspectief. Ook hier lijden gezinsleden soms langdurig

mede.

§!~2~~!~. De kans op een verkeersongeluk is zo voortdurend aanwezig, dat

de angst er voor wijd verbreid is. Men ervaart bewust dat kinderen weer

veilig thuis zijn uit school of dat men weer heelhuids van vakantie terug

is. Deze vermoedelijk algemeen verbreide en zeer gerechtvaardigde angst

vormt een psychische belasting, die niet anders dan ongezond te noemen is.

Aan de risico's van het verkeer kan men zich individueel maar in beperkte

mate onttrekken. De ernst ervan behoort te leiden tot een zeer hoge prio

riteit voor het letterlijk gezond maken van het verkeerssysteem.

b. MILIEUBELASTING

Y~il!_l~£hE. Uitlaatgassen van brommers en auto's bevatten o.m. loodver

bindingen, stikstofoxyden en koolmonoxyde, die verdund door iedereen wor

den ingeademd. Dit moet zeker ongezond worden genoemd, ook al zijn de

directe gevolgen voor de lichamelijke gezondh6id niet altijd aantoonbaar.

Er zijn situaties waar de concentraties zeer hoog'zijn, zoals bij sommige

verkeerslichten, vooral ook bij bepaalde stabiele weertypen.

Met name voor fietsers en voetgangers is het zeer irriterend om zich de

dupe te voelen van andermans verkeersgebruik. Het lijkt redelijk om

schone ademlucht tot de eerste levensbehoeften te rekenen en daarmee

tot primaire rechten van de mens.

~~~!~i. Vliegtuigen, auto's, brommers en treinen veroorzaken grote hoe

veelheden lawaai. De laatste jaren is er algemene erkenning gekomen van

de ernstige belasting die het verkeerslawaai veroorzaakt, niet aIleen

voor de verkeersdeelnemers maar voor iedereen die in de buurt van grote

wegen, verkeerslichten, spoorwegen en vliegvelden woont of werkt. Op

zeer grote schaal worden normale gesprekken bemoeilijkt en vormt de voort

durende herrie een psychische belasting. In sommige situaties worden

zelfs geluidsniveau's bereikt die op den duur tot gehoorbeschadiging

leiden. Ook hier zijn situaties te noemen waar het lawaai bijzonder sterk

en langdurig is, bijvoorbeeld rond vliegvelden en op kruispunten, waar

veel auto's, motoren en brommers moeten optrekken.



- 56 -

c. OVERIGE ONGEZONDHEDEN

~!i!~!~!_!~!!!!' Ret verkeer brengt de deelnemers veelvuldig in si

tuaties, die een hoge graad van oplettendheid vereisen. Er zijn zeker

vele verkeersdeelnemers van allerlei leeftijden voor wie deze onvrij

willige psychische belasting ongezond hoog is.

~!~~2~i!~_h2~~!~i' Ret langdurig in een houding zitten belast het lichaam

eenzijdig. Met name auto's bieden weinig houdingsalternatieven en meer

malen ook een slechte gedwongen lichaamshouding. We betalen onze vrijheid

van beweging dan met een gebrek aan bewegingsvrijheid. Behalve de te be

perkte mogelijkheden van lichamelijke aktiviteit moet ook gedacht worden

aan beperkte mogelijkheden van geestelijke aktiviteit gedurende de vele

uren, die men op de weg verblijft. Ook dat heeft zijn ongezonde kanten.

Samenvattend is de verkeersonveiligheid in hoge mate en voor bijna alle

mensen lichamelijk en geestelijk ongezond en vormen vuile lucht en ver

keerslawaai een lichamelijke en geestelijke belasting. Voorts is er een

zeker gebrek aan bewegingsvrijheid en gedwongen ledigheid.

Uiteraard bestaan er belangrijke verschillen in de mate waarin verschil

lende voertuigen aan de ongezondheid bijdragen. Een schema daarvan wordt

gegeven in fig. I. Als veilig heb ik aangeduid voertuigen die weinig

letsel veroorzaken, als onveilig voertuigen die relatief veel letsel te

weegbrengen.

voetganger

fietser

brommer

auto

bus/tram

trein

vliegtuig

act1e-
veiligheid luchtkwaliteit stilte lich.houdingradius

1 km ++ ++ 't+ ++

20 km + ++ ++ ++

50 km -- -- - -
1000 km -- -- - --

50 km - a - -
1000 km + a - a

20000 km + a a 0

Fig.l. Schematisch overzicht van de invloed van enkele soorten voertuigen
op gezondheidsaspekten. In elke vertikale kolom zijn evenveel plus
sen ala minnen geplaatst. Omdat de onderlinge vervangbaarheid mede
van de actieradius afhangt, is een grootteorde daarvoor ook aan
gegeven.

3. Wegennaar een gezond verkeer

A. Y~!l!&!!_Y!!~~!!

Ik wil nu een aantal middelen aangeven, waarmee we aantal en ernst van
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aanrijdingen systematisch terug kunnen brengen. Het soort maatregelen

waar we naar moeten streven is niet erg nieuw, maar er lijkt mij ruimte

voor een toepassing ervan die systematischer is en langer volgehouden

wordt dan tot dusverre. Als kapstok gebruik ik de plausibele notie dat

bij aanrijdingen twee belangrijke factoren zijn: (1) de snelheid waar

mee voertuigen (of een voertuig en een obstakel) elkaar Qenaderen, dat

is dus het verschil in snelheidsvector, en (2) de tijd die nodig is om

de resterende onderlinge afstand af te leggen.

Fig. 2

Natuurlijk spelen veel meer factoren een rol, zoals toestand van de

weg (regen, gladheid, weertype (mist, zijwind), verkeersdrukte, uit

zicht, e.d. en de anticipatiemogelijkheden.

Omdat we hier met een sterk vereenvoudigd beeld werken, heeft het

slechts zin om schematisch de kana op aanrijdingen aan te geven.

Een paar categorieen aanrijdingen met veelal lichamelijk letsel zijn:

frontale botsingen met hoge naderingssnelheid, kettingbotsingen met

slechts korte naderingstijden en vrij hoge naderingssnelheid, overste

kende voetgangers of wielrijders met korte tijden bij matig hoge nade

ringssnelheid. Uit het schema volgt tevens dat bij druk verkeer de

risico's in het algemeen toenemen.

Er zijn nu een aantal manieren om de kansen op aanrijdingen terug te

brengen. Ik noem hier vier hoofdcategorieen en geef van elk een aantal

voorbeelden.
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Omdat verkeersvei1igheid a1 lang een grote aandacht heeft, is een

dee1 hiervan a1 a1gemeen ingevoerd. De categorieen zijn:

1. A1gemene risicovermindering, bijvoorbee1d vangrai1, voetgangers

gebieden, verp1ichte stoptekens, fietspaden, maximum sne1heden.

2. Grotere bewustheid van ongeva1skans door automatische waarschuwingsen,

bijvoorbee1d: diverse waarschuwingsborden voor obstake1s.

3. Indien toch aanrijding p1aatsvindt, ver1aging van kansen op 1etse1s.

Voorbee1den: kooiconstructie van auto's, vei1igheidsg1as, vei1igheids

riemen, bromfietshe1men.

4. Verschuiving naar andere, vei1iger verkeersmidde1en.

Ad 1

Algemene risicovermindering.

~~!!h!!~!h2!2S!~!!!~f~s.Hierbij nemen de onderlinge naderingssne1heden

af waardoor de ongevalskans verkleind wordt. Dit is bijvoorbee1d het ge

val bij autowegen, fietspaden en bij eenrichtingsverkeer. Eenrichtings

verkeer zou evenwe1 op vee1 grotere schaal kunnen worden toegepast, ook

buiten de stadscentra. Ook kunnen in zeer vee1 geva11en vrije fietspaden

worden aange1egd, zodat auto's en fietsen e1kaar niet op korte afstand

passeren.

Zoa1s er voetgangersgebieden bestaan, zouden er ook bepaalde fietsgebie

den of fietsstraten moeten worden aangewezen, met name rond standscentra

en waarin autoverkeer slechts beperkt toegang heeft. Buiten de bebouwde

kom zouden vrije fietspaden regel moet zijn, omdat de naderingssnelheden

van auto's daar hoog zijn, bij zeer k1eine passeerafstanden. In die ge

va11en waarin toch gemengd verkeer nodig is, zou de sne1heid moeten wor

den ver1aagd tot die van de 1angzaamste categorie, in het a1gemeen de

fietsers. Dit zou thans moeten ge1den voor de meeste straten in steden

en dorpen en ook voor ventwegen. Het 1ijkt mij bijvoorbee1d onaanvaard

baar dat auto's en fietsers e1kaar zo dicht kunnen passeren dat een enke1e

windstoot een ongeva1 tot gevo1g kan hebben. Ook kan het parkeren (8ne1

heid nul) worden gescheiden van het rijverkeer, zoals bij insteekhavens.

Y!~&~2~ing_Y!n_n!~!!!ns!~ii2~Dit 1ijkt met name van be1ang bij over

stekend en kruisend verkeer, waarbij situaties zo plotse1ing kunnen op

treden dat er te weinig tijd is voor een passende reactie. A11ereerst

moet hoven bepaa1de sne1heden deze kruising in beginse1 onmogelijk zijn,

zoa1s bij sne1wegen grotendee1s gerea1iseerd is, maar nog geenszins bij

a11er1ei andere wegen buiten de bebouwde kom, hetzij autowegen, hetzij

wegen voor gemengd verkeer. Het oversteken door voetgangers en fietsers

van vierbaanswegen waar sne1heden van 70 km/uur zijn toegestaan en tot
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100 km/uur voorkomen, zou door hekken onmogelijk kunnen worden ge

maakt, waarbij viaducten of verkeerslichten weI niet gemist zullen kun

nen worden.

Ook het plotseling op straat oprennen van kinderen kan worden beperkt

door passende obstakels. Een andere suggestie is om bij kruisingen een

verplichte stop in te voeren voor aIle richtingen, zoals in Noord

Amerika gebruikelijk is en waar men zich kennelijk heel goed aan kan le

ren houden. Tenslotte noem ik een goede wegverlichting als veiligheids

factor.

Ad 2

Groter bewustzijn van ongevalskans.

~!~i££i~~!£!~£E!~

Een van de achtergronden van de verkeersongelukken is dat verkeersdeel-

nemers voortdurend te grote risico's nemen, zonder zich dit expliciet

bewust te zijn. Thans worden voornamelijk verkeersborden en maximum snel

heden gebruikt om hen at tent te maken op verhoogde risico's en dat sys

teem is vooral geschikt voor statische situaties zoals onverwachte scherpe

bochten. Wat men zou willen is dat verkeersdeelnemers meldingen krijgen

van aIle situaties waarin hun kans op een ongeval hoog is, zodat zij

alert kunnen reageren, bijvoorbeeld door hun snelheid te verlagen, en

daarmee de veiligheid vergroten. Om dat te bereiken zijn dynamische en

adaptieve indicatoren nodig, zowel op de weg zelf (bijvoorbeeld varia

bele snelheidsborden) als op het dashboard. Risicometers op het dashboard

kunnen gevoed worden vanuit een aantal automatische metingen en ook door

signalen van zenders langs de weg. Zo kan met radar vanuit een auto

continue afstand en snelheidsverschil tot voorliggers gemeten worden,

ook bij nacht en slecht zicht. Daarmee zouden bijvoorbeeld stilstaande

obstakels tijdig tot alarmering kunnen leiden. De visuele indicatie op

het dashboard zou aangevuld moe ten worden met geluidssignalen bij hoge

risico's, omdat deze beter de aandacht trekken. Het streven moet er op

gericht zijn om aIle situaties met een hoog risico te omvatten, zoals

gladheid van het wegdek, plotselinge sterke zijwind, verkeer van bepaalde

zijwegen, enz.

Het systeem is uiteraard nuttig in situaties die moeilijk te overzien

zijn, maar kan ook goed werken bij situaties, die op zichzelf weI te

overzien zijn, omdat het aandachtsniveau van verkeersdeelnemers nu een

maal fluctueert - iedereen mist weI eens een verkeerslicht of een auto

van rechts. WeI moeten de waarschuwingssignalen beperkt blijven tot si

tuaties die inderdaad relatief gevaarlijk zijn en waarvoor een grotere

alertheid echt nodig is.
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§~!~~~_Y!B_~!_!iiQ!!B

Ook hier wil ik nog noemen het herhalen van indica ties over de status

van de rijbaan. Ret is thans vaak onduidelijk of men op een tweebaans

weg rijdt dan wel op een vierbaansweg - daaruit vloeien zeer gevaarlijke

situaties voort, waarvan men zich niet bewust is, zoals waarin men

"tegendraads" rijdt of ten onrechte denkt vrij te kunnen passeren. De

status van een rijbaan zou voortdurend aangegeven moe ten zijn en bij

serieuze misverstanden zouden automatische geluidswaarnemingen moeten

plaatsvinden.

Dit is ook a1 toegepast bij de Spoorwegen, waarbij ook bij mist e.d. de

status van het traject voor de machinist steeds duide1ijk kan zijn, ook

hier met signalering of zelfs automatische stop in geval van extra gevaar.

Ret lijkt eveneens toepasbaar voor vliegvelden. De ramp op Tenerife was

kennelijk een gevolg van een misverstand over de status van de startbaan.

Ad 3

Y!!!iB~!!iBS_Y!B_~!_s!Y£lS!~Y!B_!!B!ii~iBa!~

Voor de inzittenden van auto's is hieraan de laatste jaren nogal wat aan-

dacht besteed en de verbeterde kooiconstructies, voorruiten, plaatsing

benzinetanks, en veiligheidsriemen hebben reeds vruchten afgeworpen.

Verdere verbeteringen lijken nog mogelijk, bijvoorbeeld in brandpreventie

na een aanrijding. Ook lijkt het mogelijk om bromfietsen en motoren een

wat beter beveiliging te geven voor berijder en passagier. Een onderwerp

dat tot dusverre nog nauwelijks operationeel is geworden, betreft de ge

volgen van aanrijdingen voor anderen dan de inzittenden. Personenauto's en

vrachtauto's zouden zo geconstrueerd kunnen worden dat de aangereden

voetganger of fietser veel minder kans op letsel heeft dan thans het ge

val is. Ik denk aan veel zachtere materialen, aan een houvast, en aan

beschermende constructies rond de wielen (bijv. vegers, zoals bij trams

wel voorkomt).

Bij vrachtauto's zou een zijbeplating absoluut verplicht moeten zijn

alsmede "vegers" voor en achter de wielen, die het onmogelijk maken dat

mensen er onder raken. Elk jaar komen er in Nederland door vrachtauto's

vele mensen om het leven doordat ze per fiets onder de wielen van vracht

auto's vallen of omdat bij het achteruitrijden er kinderen onder de

achterwielen komen,

·Ad 4

Y~!!£h~iyiBS_~!!!_Y!ilis!!_Y!!Y£!!~i~del!~

Ret verkeer kan ook veiliger worden door een verschuiving van relatief

onveilige vervoersmidde1en (auto, bromfiets, motor) naar relatief vei-
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lige (fiets, trein, vliegtuig). Daartoe is het nodig dat de voorzie

ningen voor de veiliger vervoersmiddelen worden verbeterd. Voor het

fietsen zijn nodig vrije fietspaden, viaducten, waarbij rekening ge

houden is met de inspanning die fietsers kunnen leveren en verder een

passende bescherming tegen wind of zelfs tegen regen. Ret spoorwegnet

zou hiertoe ook moeten worden uitgebreid, de auto-slaaptreinservice ver

beterd en vrije bus- en trambanen op nog ruimere schaal worden toegepast.

B. Stiller verkeer

Maatregelen voor een stiller verkeer moe ten ongetwijfeld beginnen bij

de lawaaiproductie zelf. Ret moet mogelijk zijn om de geluidsafstraling

van vrachtauto's, personenauto's, brommers en ook van treinen aanzien

lijk terug te brengen, zoals dat ook al bij vliegtuigen gebeurt.

Voorts moet niet aIleen naar het gemiddelde gekeken worden, maar ook naar

de piekwaarden, bijvoorbeeld bij het optrekken bij verkeerslichten.

Ret lijkt wenselijk om te onderzoeken of het beginsel van de tegenkoppe

ling kan worden toegepast, waarbij de motor steeds automatisch zo wordt

bijgeregeld dat het geluid beneden een bepaalde waarde blijft. Ook lijkt

het goed om de bestuurder een indicatie te geven van de geluidproductie

zodat hij dat niveau zelf ook beseft en kan bijregelen. Pas daarna moe

ten passende afschermingen genoemd worden (ingegraven wegen, geluids

wallen, dubbele ramen).

C. Schoner verkeer

De vuile lucht staat de laatste jaren terecht sterk in de belangstelling,

maar toch moet worden gezegd dat de vorderingen traag zijn. Ret probleem

als zodanig wordt o.m. door de autoindustrie weI erkend - er wordt zelfs

geadverteerd met auto's waarin lucht voor de inzittenden via een filter

gezuiverd wordt. Dat is dan een schrale troost voor bijvoorbeeld fietsers,

die bij bepaalde atmosferische omstandigheden veel hinder hebben van de

vuile lucht. Ook hiervoor geldt dat niet alleen aan luchtvervuiling bij

constant lopende motor moet worden gedacht, maar ook aan de waarden bij

optrekken e.d. Eveneens lijken hier zowel een terugkoppeling naar de

motor toe als een meter voor de bestuurder zinvol. Tenslotte kan de over

schakeling naar andere typen motoren (bijvoorbeeld diesel) aantrekke

lijker gemaakt worden of, ook de overschakeling op minder vervuilende

voertuigen zoals tram, trein en fiets, waarvoor enkele maatregelen

reeds eerder zijn genoem9' Omdat het optrekken bij verkeerslichten

extra vervuiling met zich meebrengt, is het gewenst dat verkeersdeelne

mers hulp wordt geboden bij het anticiperen op verkeerslichten, waarbij

omgekeerd verkeerslichten zo goed mogelijk, dat wil zeggen met een

zekere intelligentie, op een verkeersaanbod moeten reageren.
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4. Techniek en verkeerspreventie

Het zal duidelijk geworden zijn dat er vele mogelijkheden zijn om het

verkeer gezonder te maken. Enerzijds moe ten hiertoe reeds bekende prin

cipes op veel systematischer en op groter schaal worden toegepast. An

derzijds z~Jn nieuwe bijdragen nodig van een groot aantal technische basis

vakken, waaruit ik hier een greep doe. De meet- en regeltechniek kan zorgen

voor indicatoren van allerlei gevaarssituaties, bijvoorbeeld radar, zowel

in de voertuigen zelf en verkeersdichtheden op de wegen, en ook voor pas

sende signaalbewerkingen. De communicatietechniek kan voor een goede sig

naaloverdracht zorgen met de vereiste draagwijdte en betrouwbaarheid. De

werktuigbouw, in het bijzonder de automobieltechniek kan zorgen voor stil

lere voertuigen die bij botsingen minder letsel teweegbrengen. De civiele

techniek, in het bijzonder de wegenbouwkunde, kan zorgen voor goedkope

kleine viaducten of tunnels voor fietsers, die snel kunnen worden aange

bracht. De planologie kan zorgen voor wegennetten met een optimale schei

ding van verkeerssoorten.

Psychonomische vakken, zoals perceptieleer en ergonomie, kunnen zorgen voor

goede manieren om informatie aan verkeersdeelnemers aan te bieden: visueel

of auditief,met geluidssignalen of automatische spraakboodschappen. De so

ciale verkeerskunde kan zorgen voor goede manieren om nieuwe systemen in

te voeren. Al dit soort mOieIijkheden moet worden ontwikkeld, getest in

het laboratorium en in proefprojecten, industrieel geproduceerd, en inge

voerd door de wegbeheerder.

Verkeersveiligheid is maatschappelijk geen controversieel onderwerp en zo

weI de politieke partijen als overheidsorganen zijn bereid er een hoge

prioriteit aan te geven. Ook zijn er voidoende technische mogelijkheden

om een "kruistocht voor verkeersveiligheid" succesvol te maken. Wat er

evenwel nog het meest nodig is, is de organisatie om hieraan gezamenlijk

te werken. Er zou een krachtige ins panning moe ten komen, gecoordineerd

tussen technische research en ontwikkeling bij overheid en industrie, als

mede een goede coordinatie tussen de ministeries van Verkeer en van Volks

gezondheid, en ook met andere betrokken wetgevende en uitvoerende overheids

organen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

De Technische Hogescholen zouden gemeenschappelijke afspraken moe ten leve

ren, waarin is vastgelegd wie daarvoor primaire verantwoordelijkheden aan

vaardt. Ook zal de beschikbare kennis op ruime schaal moe ten worden uitge

dragen en toegepast.

Willen we onze leefwereld beheersen, dan zullen we de techniek naar onze

hand moeten zetten, d.w.z. haar inzetten op de fronten waar we haar het

hard~t nodig hebhen. Waar het een kwestie van lange adem en toekomst-
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denken betreft, is het een kwestie van preventie. Inderdaad, ingenieur

en preventie behoren elkaar innig te vinden in de grote gezondheidspro

blemen van het huidige verkeer.

Graag betuig ik mijn dank aan de heren ir. P.D. den Uyl (P.T.I. Hilversum),

J.F. Demmenie en M. v.d. Hondel (S.W.O.V., Voorburg) en ing. F.F. Leopold

(IPO, Eindhoven) voor hun bijdrage bij het tot stand brengen van deze voor

dracht.
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ERGONOMIE: CURATIEF OF PREVENTIEF?

Dr~ J.A. Landeweerd

Technische Hogeschool Eindhoven, afdeling der Bedrijfskunde

In de ergonomie gaat het over mensen en hun technische omgeving. Machines,

gereedschap, instrumenten, apparatuur, het werk, de produkten en aspecten van

de fysische omgeving moeten worden afgestemd op de mens, die ermee omgaat,

ze gebruikt en hanteert, erin werkt. Het gaat om mens en machine in relatie

tot elkaar (het woord machine wordt in brede zin opgevat, zoals hierboven ook

reeds aangegeven): we spreken over mens-machine systemen.

Is er aan mens-machine systemen dan iets fout? Waar zoekt de ergonoom (hij,

die aan ergonomie doet) de problemen, of beter: waar liggen de problemen die

de ergonoom interesseren en waaraan hij meent iets te kunnen doen?

Ik memoreerde het niet goed afgestemd zijn van machines (gereedschap, produkten)

op de mens. Echter, wat moeten we ons indenken als we spreken over "niet goed

afgestemd zijn op de mens"?

Laten we eens een paar voorbeelden geven:

Bekijken we ~n fig. 1 de houding die deze werknemer moet aannemen. Stoel noch

werktafel zijn aangepast.

Fig. 1
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Geeft deze figuur misschien de indruk dat de problemen uit het grijze verleden

stammen, in de volgende figuur is te zien dat dat niet het geval is: de kleine

tractor is niet afgestemd op de forse berijder. Kennelijk zijn er eisen die

afgeleid worden uit de anatomische eigenschappen van de mens met het verwante

gebied van de anthropometrie, de leer van de menselijke afmetingen.

Fig. 2

Oak de fysiologische kenmerken van de mensen beperken en bepalen het

ontwerp van taaksituaties, van werk. Voarbeelden zijn statische en dynamische

spierbelasting. Bij statische belasting blijft de spier aangespannen en raakt

men snel vermoeid onder toename van bloeddruk en de sterk verminderde afvoer

van melkzuur. De ooievaarsstand die wij in veel industriele situaties nag

tegenkomen is een voarbeeld.

Bij dynamische belasting worden de sp1eren afwisselend gespannen en ontspannen.

tiier geldt een optimum: niet teveel en niet te weinig.

Ook met de psycholagische kenmerken van de mens dient rekening te worden ge

houden. De menselijke waarneming, interpretatie en informatieverwerking ver

loopt volgens bepaalde wetmatigheden. Gaat de taaksituatie zijn capaciteiten

te boven dan "ziet" hij het niet meer. Teveel mentale belasting (verkeers

leiding bij drukte) af te weinig (meet- en regelkamer in de vergeautomatiseerde

industrie) is van negatieve invloed op prestatie en welbevinden. Mativatie en

interessepatronen van de beroepsbevolking dienen richtsnoer vaor ontwerp te

zijn.
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Samenvattend: Machines, werk, gereedschap, produkten dienen aangepast te

worden aan anatomische, fysiologische en psychologische kenmerken van de

mens.

Bespeuren w~J, ~n de verschillende situaties waar mensen met technische arte

facten omgaan, problemen, dan zou men kunnen verbeteren, herontwerpen. Dit

~s wat men weI noemt: curatieve ergonomie. Ret kwaad is geschied, men poogt

er wat aan te herstellen. Met name in de eerste jaren van de ergonomie was

dit de aanpak. Eigenlijk waren de problemen die men aantrof in de slechte

aanpassing van mens en werk, mens en machine, de aanleiding voor het ontstaan

van he t vakgebied zelf.

Ergonomisch werk begint vaak na klachten. Wanneer men meent, dat de oorzaak

van de problemen ligt in de slechte afsternming van de werksituatie op de mens

is een ergonomische analyse op zijn plaats. Ergonomische beoordelingslijsten

helpen de onderzoeker. Zo'n checklist is gewoonlijk afgestemd op de analyse

van de mens op zijn werkplek. Wil men proberen achteraf te verbeteren, dan is

dat vaak slechts in beperkte mate mogelijk. Technische en financiele overwe

gingen stellen grenzen aan het realiseerbare.

Eigenlijk is nodig: een aanpak, waarbij reeds ~n de ontwerpfase van mens

machine systemen ergonomische overwegingen worden meegeno~en. Ik wil deze

ergonomische ontwerpmethode voor mens-machine systemen globaal beschreven

(zie ook figuur 3).

Doelstellingen en randvoorwaarden

Tijdens deze fase wordt geformuleerd waartoe het systeem moet dienen.

Daartoe stelt men een aantal eisen op (in dit stadium in algemene termen)

waaraan het systeem moet voldoen. Reeds nu moet men vaak compromissen slui

ten; men forrnuleert de beperkende factoren (constraints), die van technische

of economische aard kunnen zijn; irnmers niet aIle eisen zijn tegelijkertijd

realiseerbaar of maximaal te verwezenlijken: klanten-eisen, technische

realiseerbaarheid, financien, verwachte levensduur, politieke en sociale

factoren bepalen de mogelijkheden.

Ret is vaak een goede aanpak bij de doelstellingen te formuleren wat inputs,

transformaties hiervan en outputs van het systeem dienen te zijn. Genoemd

proces verloopt vaak moeizaam; het impliceert o.a. een aantal politieke

beslissingen.

Een voorbeeld van een doelstellingsformulering vinden wij in Voskamp (1977),

die tijdens een bedrijfskundestage betrokken was bij de opzet van een reno-
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vering van een rollagerafdeling bij de Nederlandse Spoorwegen. Als globale

doelstelling werd geformuleerd: het zodanig onderhouden van wielstellen

dat zij zich in zo goed mogelijke staat bevinden. Enkele beperkingen die

hij noemt zijn:

- de nieuwe afdeling zal dezelfde capaciteit moeten hebben als de huidige;

- het aantal personeelsleden zal niet vergroot mogen worden, een verla-

ging van dit aantal wordt niet als onaanvaardbaar gesteld, aangezien er

enige ruimte ~s voor overplaatsing van personeel;

- de kwaliteit van het verrichte zal tegen zo laag mogelijke kosten gere

aliseerd moe ten worden, gezien de krappe investeringsposten;

- er moet van uitgegaan worden, dat de nieuwe afdeling in te passen valt

1n de huidige hal die beschikbaar is voor de rollagerafdeling

Onderscheiden van systeemtaken

Tijdens deze fase wordt getracht inzicht te krijgen in de "taken (activi

teiten, functies), die moeten worden uitgevoerd om aan de doelstellingen

te beantwoorden.

Van belang is hierbij nog niet te denken aan de componenten (mens of machine)

die deze taken zouden kunnen uitvoeren. De analyse kan op verschillende

niveaus van gedetailleerdheid geschieden.

Vage en algemene omschrijvingen moe ten worden vermeden. Vaak is het nuttig

deze fase te beginnen met het formuleren van basistaken en vervolgens steeds

meer specifiek te worden om tenslotte operationele taken te beschrijven.

Dit denken in functionele termen is onder technici betrekkelijk ongebruike

lijk (Singleton, 1974). Zij zijn meer gewend te denken in termen van con

crete fysische mechanismen. Toch dient bij het onderscheiden van systeem

taken de referentie aan concrete invullingen zo lang mogelijk te worden

uitgesteld. Voskamp (op.cit.) onderscheidde in de te renoveren rollager

afdeling de volgende hoofdindeling van systeemtaken:

Aanvoer wielstel

• ~inspectie
onderhoud wielstelrevisie tonlagers

revisie cilinderlagers
t

afvoer wielstel

Hij detailleert vervolgens nog verder en komt bijv. tot 13 deeltaken bij

inspectie, 19 deeltaken bij revisie tonlagers en 18 deeltaken bij revisie

cilinderlagers. Een groot aantal hiervan is nogmaals verder gedetailleerd.
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Ais voorbeeld van zo'n eerste uitsplitsing geven W1J 1n fig. 4 de deel

taken bij inspectie

Allocatie van taken

De ergonomische inbreng bij het ontwerpen en verbeteren van mens-machine

systemen spitst zich vooral toe op de optimale allocatie (toewijzing)

van taken aan mens of machine. In de loop van de geschiedenis heeft de

verde ling van taken tussen mensen en machines een ontwikkeling doorgemaakt;

de machine nam steeds meer taken van de mens over. Aanvankelijk zag men

vooral de motorische taken van de mens naar de machine gaan (hefbomen,

windmolens, stoommachines). Dit staat bekend als de fase van de mechanisatie

1n de industriele ontwikkeling. Vervolgens werden ook informatie-verwerkende

en beslissingstaken door machines (c.q. computer) overgenomen (automatisering).

I)e vraag rijst of zo'n toenemende mechanisering en automatisering leidt

tot een optimale taakverdeling tussen mens en machine. Daartoe 1S het nodig

over criteria te beschikken waaraan dit kan worden afgemeten.

Vanui teen ergonomische optiek mens-machine sys temen ontwerpen, be tekent

dat de nadruk wordt gelegd op mens-criteria; dat wil zeggen dat een zo

danige taakallocatie moet plaatsvinden dat aan menselijke capaciteiten,

beperkingen en behoeften wordt tegemoetgekomen. De mens en diens eigen

schappen staan centraal; daaromheen wordt het systeem gebouwd. Zo zou men
\'.;" , '..

zich af kunnen vragen wie een bepaalde systeemtaak het beste kan uitvoeren

(capaciteiten), mens of machine. In zgn. Fitts-lijsten zijn de mogelijk

heden en beperkingen van mens en machine op een aantal taakcategorieen

weergegeven. De beschrijvingen zijn betrekkelijk globaal, en kwalitatief.

Ter illustratie geven wij enkele voorbeelden uit Coburn (1973) waarln een

<lantal n6ties van Fitts (1951) en 11urrell (1965) is opgenomen.

'['abel J. Fitts lijst (naar Coburn, 1973)

Vergelijking van capaciteiten van mens en machine bij verschillende taken.

(Wij geven slechts enkele voorbeelden.)

J. ivaarnemen en bewaken
MENS

- De mens is een slechte be
waker van infrequente ge
beurtenissen die vaak
voorkomen, maar over
lange tijdsperiodes

- De mens kan een input
signaal interpreteren,
zelfs als dit met veel
ruis of omissies van ge
dl'l'.L ten gepaard gaat.

MACHINE

Er kunnen machines geconstrueerd worden
die betrouwbaar infrequente gebeurte
nissen kunnen detecteren en gebeurte
nissen die vaak over lange tijdsperiodes
voorkomen.
Machines zijn aIleen goed in een
ongestoorde, ruisvrije omgeving.

\
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2. Informatie verwerken
MENS

- De mens is niet geschikt
voor het sne I en accuraat
doorzoeken van grate hoe
veelheden informatie.

3. Actie
MENS
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MACHINE

Computers zijn juist met dit doel
ontworpen.

MACHINE

Machines kunnen krachten genereren
en uitoefenen, zoals gewenst.

- De mens kan slechts ge
ringe krachten uitoefe
nen: grote krachten kan
hij niet gedurende lange
tijd of soepel uitoefe-
nen.

- Niet geslecteerde mensen Individllele verschillen tussen machines
vertonen grote individuele zijn klein
verschi lIen.

Jordan (1968) merkt in dit verband op, dat mens en machine niet verge

lijkbaar maar complementair moe ten zijn, elkaar moeten aanvullen. Het ver

schil is waarschijnlijk niet zo groot als het lijkt. Als men zegt dat de

machine de mens aanvult bij het uitvoeren van een bepaalde activiteit, be

doelt men dat de machine sommige aspecten van de activiteit beter uit

voert dan de mens, en omgekeerd.

l$ehalve het vergelijken van de mogelijkheden van mens en machine dient

ook nagegaan te worden of de taken die aan de mens worden toebedeeld voor

hem interessant, motiverend en uitdagend zijn en of hij wei optimaal wordt

helast ("optimaal" wil zeggen niet te veel, dan wordt hij overbelast, met

als gevulg hijv. grate kans op fouten, maar ook niet te weinig: dan ont

staat verveling en loopt bijv. de waakzaamheid sterk terug). Als de mens

het gevoel heeft niet efficient en naar zijn vermogen te zijn ingeschakeld

zijn de gevolgen: onverschilligheid, onoplettendheid, slaap, opstand tegen

het systeem. Dit Iaatste betekent, dat soms taken die beter door een

machine kunnen worden gedaan aan de mens moe ten worden toebedeeld teneinde

de funetie zo complex te maken dat aan menselijke behoeften tegemoet wordt

gekomen. Oak zal hij gewoonlijk niet een optimale bijdrage aan het systeem

leveren als hij aIleen de taken krijgt toebedeeid die (nog) niet geautoma-

tiseerd kllnnen worden:

a. De arbeidsmotiva~ie zal ger~ng zijn en z~Jn prestatie zal ~n vele ge

vallen daaronder kwalitatief of kwantitatief Iijden.

tJ. Al s i ,1 noodgevallen of om andere redenen gealltomatiseerde apparatuur

llI()CLL [;lIen kan hij door zijn tekort aan inzicht en oefening met het

syslL'('m het niet "met de hand" overnemen.
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Dit impliceert dat men ervoor moet zorgdragen dat aan de mens toebedeelde

taken volledige, geintegreerde, complete taken zijn. Dat wil zeggen,

dat de mens zinvolle relaties moet zien tussen de deeltaken die hem zijn

toebedeeld.

Nadruk op dit criterium van taaktoewijzing leidt ertoe, dat men zodanig

taken aan de mens toebedeelt,

- dat de taken bij hem interesse wekken, uitdaging bieden en z~Jn capa

citeiten benutten

- dat hij de mogelijkheid heeft zich verder te ontwikkelen in zijn werk

dat hij de "baas" is over zijn machine (zelf kan starten, stoppen en snel

heid instellen)

dat hij in interactie met anderen kan werken, bijv. ~n kleine, autonome

groepen (geisoleerde taaksituaties dienen te worden vermeden)

dat er een zekere variatie in het werk aanwezig is.

Dit streven naar toewijzen van taken op grond van mogelijkheden en behoeften

vindt steeds plaats in een krachtenveld waar meerdere belangen een rol

spelen. Zo kunnen kostenoverwegingen of aspecten van technologische of ruim

telijke aard de mogelijkheden beperken.

Mensen, interfaces en omgeving, hardware

Na de taakallocatie moet ten aanzien van de mensen aan wie de verschillende

taken zijn toebedeeld een aantal beslissingen worden genomen. Zo moeten o.a.

de volgende vragen worden beantwoord:

- Hoeveel mensen zijn er nodig?

- Op welke vaardigheden wordt er, gezien de verschillende taken, een beroep

gedaan?

- Hoe moet er geselecteerd worden?

- Hoe moet er opgeleid worden?

Hier dienen arbeids- en organisatiepsychologen met hun gespecialiseerde kennis

en vaardigheid ingeschakeld te worden.

Het ontwerpen van "interfaces" en omgeving is een van de onderwerpen van

studie in de zogenaamde "klassieke ergonomie". De volgende onderwerpen komen

bijv. aan de orde:

- informatiepresentatie, o.a. visuele, auditieve en tactiele displays (infor

matieverschaffers, zoals meters, lampjes, bellen, zoemers, enz.)

- bedieningsmiddelen, o.a. de vraag wanneer welk bedieningsmiddel het best

is en de code ring ervan via bijv. kleuren, vorm, grootte of opschriften

- compatibiliteit, o.a. de vraag naar optimale combinaties van displays en

bedieningsmiddelen.
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De informatie vanuit de machine of het proces dient van zodanige aard te zijn,

dat zij is aangepast aan de detectie-, discriminatie- en interpretatiemogelijk

heden van de mens. Aan de andere kant moeten mensen de aan hen geadapteerde

bedieningsmiddelen goed kunnen hanteren. In verschillende ergonomische hand

boeken vindt men met betrekking tot deze factoren uitgebreide informatie en

handleiding voor ontwerp.

Ten aanzien van de omgevingsfactoren zij gewezen op verlichting, klima to

logische omstandigheden, trillingen en lawaai, aspecten van tijd en duur

(dag- en nachtr~tme, rustpauzes, ploegendienst).

Tell aanzien van de "hardware" zullen wij hier kort zijn. Hier ligt de

specifieke taak van de technicus-constructeur en weI des te meer naarmate de

aspecten van het te ontwerpen object minder relaties vertonen met de bediener,

gebruiker of onderhouder(:) ervan. Vooral deze laatsgenoemde categorie zal

maken, dat toch vaker dan op het eerste gezicht zou lijken in het ontwerp

van hardware ergonomische eisen in overweging dienen te worden genomen.

Evaluatie en criteria

Het evalueren van (delen van) een systeem in ontwikkeling dient tijdens het

ontwerpproces op gezette tijden te geschieden.

In dit kader richten wij onze aandacht natuurlijk op de ergonomische aspecten

cryan. In veel gevallen kan een belangrijk stuk evaluatie reeds verricht

worden voordat het systeem is gebouwd: immers door simulatie ~s reeds vroeg

tijdig in het ontwerpproces te toetsen of aan bepaalde eisen ~s voldaan.

Prototypen kunnen vast getest worden; op mock-ups (zoals schaalmodellen)

kunnen verschillende mogelijkheden worden uitgeprobeerd. Aan zo'n mock-up

kan men bijv. in eerste instantie houdingen, reikwijdtes, blikvelden, fysieke

belastingen enz. nagaan. Ook is het mogelijk van toekomstige gebruikers (en

onderhoudsmensen:) subjectieve reacties te ontvangen: wat vinden zij ervan?

Een voorbeeld van mock-ups is bijv. te vinden in Voskamp (op.cit.). In dit

rapport worden mock-ups van (gedeelten van) de rollagerafdeling beschreven

die deels op lJiterst eenvoudige wijze waren gerealiseerd met behuip van Lego

elementen, deels ook op ware grootte. Deze laatste betrof de pottendemontage

ell -montagewerkplek en was gebouwd in een werkput; de wielas kon in hoogte

var1eren en vrijwel aIle handgereedschap was aanwezig. Bij de evaluatie is

aandaclJt bestE'ed aan o.a.:

werkhouding (liggen de gereedschappen binnen handbereik, Z1Jn de bedienings

middelcn bereikbaar en 1n een juiste houding te gebruiken enz.)

belasting (zijn er onderdelen 1n de taakuitvoering die een grote statische

of dynamische belasting met zich meebrengen?)
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- stereotypieen (wordt de relatie tussen opschriften en functie van de be

dieningsmiddelen begrepen?)

- subjectieve evaluatie (hoe beoordelen verschillende werkers de alterna-

tieven?)

Een complexe mock-up, die ook aspecten van het functioneren van het systeem

nabootst noemt men een simulator. Daarmee is in veeJ gevallen op gedegen

wijze evaluatie van verschillende configuraties mogelijk in een betrekkelijk

levensechte situatie.

Ook is een simulator geschikt te maken voor training van toekomstige gebrui

kers of bedieningsmensen. 20 beschikt men bijv. bij het Scheepsbouwkundige

Proefstation te Wageningen over een simulator van de scheepsbrug van een super

tanker. Hoewel vooral gebruikt ter training van loodsen, wordt er ook onder

zoek mee verricht naar de effecten van de invoering van nieuwe technieken van

besturing die de loods van dienst kunnen zijn. Ook vindt men simulatoren van

chemische processen, waaraan operators kunnen regelen, bijv. de processimu

lator van de Afdeling Bedrijfskunde van de T.H. Eindhoven en de processimula

tor van de Werkgroep Ergonomie, T.H. Twente.

Om te kunnen evalueren dient men over maatstaven (criteria) te beschikken.

Deze dienen uit de doelstellingen van het systeem te worden afgeleid.

McCormick (1974) maakt onderscheid tussen systeem-criteria en mens-criteria.

Onder systeem-criteria verstaat hij die, welke betrekking hebben op de output

van het systeem en dus aangeven de mate waarin het systeem aan de doelstellingen

voldoet. Gewoonlijk zijn er meerdere systeem-criteria. Deze zijn niet steeds

met elkaar in overeenstemming: Systeem-criteria zijn bijv. geschatte levens

duur, uiterlijk voorkomen, comfort, kosten, betrouwbaarheid.

McCormick noemt in dit kader ook criteria die betrekking hebben op wenselijke

(sub)systeemkenmerken zoals normen voor de maximaal toelaatbare kracht om

hefbomen te bedienen, enz.

Onder mens-criteria rekent hij prestatiematen, fysiologische indicaties, sub

jectieve responses en ongelukken-frequentie.

De bovenstaande aanpak heeft slechts een groot probleem: ontwerpen van mens

machine systemen is vaak herontwerpen. Men kan vrijwel nooit bij een nulpunt

beginnen en het systeem vanaf de doelstellingenformulering opbouwen. Daar

ontwerpen gewoonlijk (in meerdere of mindere mate) herontwerpen is, dient aan

de genoemde fasen ~n de meeste gevallen nog een fase 0 vooraf te gaan: de

siutatie-analyse; een beschrijving van de actuele toestand.
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De situatie-analyse omvat minstens de volgende V1er aspecten:

a. Procesanalyse. Vaak is het te (her)ontwerpen proces slecht 1n kaart ge-
.1

bracht.

b. Taakanalyse. De taken die de mensen nu in het systeem verrichten moeten

worden geanalyseerd.

c. Informatie-analyse. De informatieverschaffing aan de mens moet worden be-

schreven.

d. Taakbeleving. De beleving van taken en deeltaken door de werkers moet

worden vastgelegd.

Voorwaarden

De boven geschetste aanpak 15 slechts onder een aantal voorwaarden zinvol en

realiseerbaar.

I. Aan de technische kant moeten alternatieven aanwezig zijn. Ais het technisch

systeem vastligt, als een produktieproces slechts zo en niet anders kan

verlopen, verliest de aanpak zijn zin. Wij leven echter momenteel in een

tijd, dat de technische mogelijkheden groot en flexibel zijn; er zijn ruime

kansen voor een mens-gerichte techniek.

2. Daar selectie en training in de tijd niet na, maar parallel met het ont

wikkelen van hardware plaatsvindt moet men weI reeds mensen kunnen select~ren

en opleiden, voordat de uiteindelijke "hardware" aanwezig is. Dit vergt

(v66raf) een gedegen inzicht in de door de mens te verrichten taken ~n

van de capaciteiten, vaardigheden en interesses die daarbij passen.

3. Technici dienen zich te verdiepen in ergonomische gedachtengangen, maar

ook: ergonomen, gedragwetenschappers etc. dienen zich in te laten met ont

werpprocessen en niet als critici achteraf aan de kant te blijven staan.

4. Er moe ten deskundigen zijn op het gebied van het ergonomisch ontwerpen.

Dat betekent:

- een verdere ontwikkeling van de aanpak en het toepassen ervan 1n ver

sch i llende si tllaties: een opdracht voar bijv. Universi tei ten en Hoge

scholen

opleiding van studenten 1n deze gedachtengang, op universitair en H.B.O.-

1l1VeaU

- curSllssell, seminars om de aanpak te demonstreren en over te dragen.

r
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5. In de samenleving moet het gevoel bestaan, dat menswaardige techniek

nodig en realiseerbaar 1S, ~n gevraagd mag worden. Kennelijk ziet zij

dat in: men denke bijv. aan de op komst zijnde Arbeidsomstandighedenwet.

Het is in dit verband belangrijk te signaleren dat aan deze T.R. een open oog

voor deze ontwikkelingen is. Ik noem slechts enkele voorbeelden:

In mei vond hier plaats een congres, georganis~erd door de Nederlandse Ver

eniging voor Ergonomie, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfs

geneeskunde en de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen met als thema:

"Rumanisering van de Arbeid". Nu is de aandacht gericht op "Ingenieur en

Preventie". Aan de afdeling der Bedrijfskunde worden studenten in kern- en

keuzecolleges met de ergonomie bekend gemaakt. Binnen de Beleidscommissie BMGT

vindt regelmatig discussie over mensgericht ontwerpen plaats.

Een oud-hoogleraar aan deze T.R. heeft eens gezegd: '~iet alles wat erg is,

is ergonomie". Dat moge zo zijn; ik wil echter toevoegen: Een ergonomische

ontwerpaanpak voorkomt (preventie~) dat we van kwaad tot erger vervallen,

of bevordert zelfs, dat het kwade ten goede keert.
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VERANTWOORDING

In dit 3e hoofdstuk wordt het thema "Ingenieur en Preventie" beschouwd vanuit

verschillende invalshoeken door deskundigen van uiteenlopende disciplines.

Buiten het aangeboden communicatiekader, besproken in hoofdstuk I, is geen po

ging gedaan om structuur aan te brengen in de samenhang van deze bijdragen noch

om bepaalde richtingen te geven aan de inhoud hiervan. Voor een dergelijk multi

disciplinair probleemveld, waarbij dus uitgegaan moet worden van onvoldoende

overzicht en inzicht, zou zulk een poging de werkelijkheid geweld aangedaan

kunnen hebben. De redactie was van mening dat zij de verantwoording voor zoiets

niet mocht nemen.

De hier opgenomen artikelen zijn onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen.

Iedere bijdrage werd a titre personel geschreven vanuit een bepaalde visie op

het gestelde thema. Enige redundantie kon hiermee niet voorkomen worden. We zijn

van mening dat deze toch op bevredigende wijze beperkt is gebleven en hier en

daar zelfs functioneel geacht moet worden voor een multidisciplinaire communicatie.

Op ons verzoek zijn de bijdragen gericht op een brede doelgroep. De verstrekte

informatie poogt zowel zinvol als begrijpelijk te zijn om aldus een functie te

kunnen vervullen in de communicatie tussen geinteresseerden en deskundigen uit

uiteenlopende disciplines en denkwerelden. Dat hiervoor andere normen gelden

dan voor artikelen over grensverleggend onderzoek of nieuwe visies binnen een

bepaald vakgebied in enge zin zal duidelijk zijn.

Zonder een structurering ~n de samenhang mag ook geen belang gehecht worden aan

de volgorde van deze artikelen. Deze is min of meer toevallig zo ontstaan door

de tijd waarop de bijdragen binnen kwamen. Omdat bij de voordrachten op het

symposium de ingenieursaspecten nogal domineerden hebben we bij deze rangschikking

de visies uit de gezondheidszorg wei voorop geplaatst.

Met deze selectie van artikelen wordt uiteraard niet alles beschouwd van het

gestelde thema. Zoiets zou ook niet mogelijk zijn. Een aantal bijdragen behandelt

het thema in de breedte. Sommige artikelen handelen over zeer specifieke pro

blemen op dit gebied en over pogingen om daar iets aan te doen. Deze kan men

exemplarisch achten voor de preventieproblemen in het algemeen en de wijzen waarop

men die tracht op te lossen. Een aantal hiervan achtten wij daarom zinvol. Dit

soort artikelen moest de redactie tot haar spijt echter drastisch beperken om

allerlei praktische en vooral ook financiele redenen. Deze syllabus kreeg toch
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al een omvang tweemaal zo groot als we aanvankelijk zinvol en realiseerbaar

achtten.

Op de bibliotheek van de TH Eindhoven werkt men aan een overzicht van relevant

geachte literatuur over het thema "Ingenieur en Preventie" (Ir. J.H.G. Sterk,

tel. (040) 47 22 25).

Wij stellen er prijs op om hier blijk te geven van onze grote erkentelijkheid

t.a.v. de auteurs die op korte termijn deze bijdragen realiseerden. We menen

dat zij hiermee zeer wezenlijke bijdragen leverden aan de doelstellingen van al

deze activiteiten op het thema "Ingenieur en Preventie".

De redactie.
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GEZONDHEID IN EEN TECHNISCH MILIEU *)

prof. dr. R.L. Zielhuis

Coronel Laboratorium, Faculteit der Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam

Waar de relatie techniek - mens - maatschappij een kader is in het symposium

"Ingenieur en Preventie", vindt bespreking van gezondheid in relatie tot tech

niek als vanzelf haar plaats. Onder techniek (in ruime zin) wordt hier ver

staan de natuurwetenschappelijke gefundeerde manipulatie met levenloze en le

vende materie, zoals die vanuit het voorwetenschappelijke en wetenschappelijke

denken toepassing vindt; zij stoelt men name op wiskunde, fysika en chemie, met

aile afleidingen en toepassingen hiervan.

Men kan op velerlei wijzen een ingang vinden Ln het onderwerp. Vanaf de vroege

oudheid, maar met een exponentiele ontwikkeling in de laatste decennia, heeft

de techniek aan de geneeskunde, of wat daar ook voor doorging, ~!~~~l~~ ver

schaft voor ~i~g~2~~, ~h~!~E!~ en E!~~!~~!~~ De chemicus is al geruime tijd

bij medisch onderzoek, onderwijs en gezondheidszorg betrokken; de laatste jaren

geldt dit ook hoe ianger hoe meer voor fysici en ingenieurs. De bijdrage van

deze niet-medici gaf mede de impuis tot de stormachtige ontwikkeiing van de ge

neeskunde.

De bijdrage van de techniek heeft het medisch kunnen aanzienlijk vergroot, waar

door niet alleen nieuwe mogeiijkheden ontsloten werden, maar ook te voren niet

gekende ethische problemen opdoken. Ret "leven" kan nu in stand gehouden worden

bij vergaande desintegratie van de persooniijkheid (reanimatie, beademing);

maar is er dan nog wei ieven?

Manipulatie met genen komt in het verschiet, maar wat zijn de konsekwenties?

Kweken van embryonen heeft reeds de publiciteit gehaald; moet dat dan maar zo~

De vraag wordt terecht gesteid of wat de medicus dankzij de technische ontwikke

ling ~~~, nu ook ~2~~'

Een bijzonder aspekt van technisch bezig z~Jn vormt de g~~2~~h~!~~~~£h~i~!,

specifiek ten dienste van de milieuhygiene: voorziening met betrouwbaar drink

water, waterzu~vering, afvalverwerking, geiuiaswering, onderzoek van luchtver

ont:reiniging, enz. Dit wordt elders in dit werk afzonderlijk behandeld.

Er is echter nog een geheel ander aspekt, dat in dit artikei nader uitgewerkt

zal worden: de gezondheid en ziekte als resul tante van i:~.!:!:!~~.!:i!:_E!:!!~~!L~!:!!~

~g_£~~yi~g. Daar de tectn~ek deze omgeving meer en meer vorm geeft, wordt

*) Technische Winkler Prins Encyclopaedie
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gezondheid en ziekte mede hierdoor bepaald, zowel in E~~~E~~~~ als ~~8~Ei~~~

zin. Gezondheidkundig begeleide vormgeving van het leefmilieu is nodig om de

techniek te normeren. Dit is dan voornamelijk een veld van E!~Y~~~!~Y~ ge

neeskunde, of liever: gezondheidszorg.

Gezond-zijn

Over het begrip gezondheid is al veel geschreven, zonder dat er consensus be

staat over definitie. Dit is niet zo verwonderlijk, want als kenmerk van het

menselijke zijn, zal de inhoud met de mens mede veranderen.

Gezondheid is geen toestand, maar is een ~!i~~:~!i!~, derhalve doet men beter

te spreken van g~~2~~:~!i~. Een mens !~ gezond. Dit wil niet alleen maar zeggen:

geen pijn, geen ziekte, niet vroegtijd,ig sterven.Het is meer: de gezonde mens

E~~~E!2~~!!E in zijn leefsituatie opgewassen tegen de eisen die het leven (wer

ken, wonen, rekreeren) stelt, en hij kan zich aanpassen aan verandering van dit

milieu dat hij kiest of ontmoet. Dit is niet een zich louter passief laten modu

leren, maar dit eist ook een aktieve inspanning. Men kan beter stellen dat

gezond-zijn betekent het bezitten van een zo groot mogelijk aantal y!!ih~!~~:

g!~~~~~_~!~~!~~!l~i~h!~~tot ontplooiing van biologisch gegeven kapaciteiten,

welke vrijheid overigens haar sterke beperking vindt in dezelfde vrijheid die

voor de medemens geldt. Men kan hierbij twee aspekten onderscheiden:

~~EEl~~~!~~ d.i. realiseren van eigen levensontwerp, en Y21~22!!~~ d.i. be

reiken van fysiologisch levenseinde. Gezond-zijn nadert het begrip welbevinden.

Ret is een positief dynamisch koncept, het is een vrij-zijn ~E (positief) en

niet alleen een vrij-zijn Y!~ (negatief).

Irttetaktie

De curatieve geneeskunde onderzoekt en behandelt een patient; signalen vanuit

de mens leiden tot handelingen aan deze mens zelf (!e~i!£h_~2~!1l. Gezond-zijn

en ziek-zijn betreffen echter een zijns-wijze; het funktioneren van de mens in

zijn leefsituatie. Deze laatste kan £!~~~al bepalend zijn: gezond of ziek zijn

tengevolge van uitwendige faktoren; zij kan ook ~2~di~!2~!!!~~ zijn, het beeld,

de ernst van het ziek-zijn mede beinvloeden; tenslotte heeft het gezond of ziek

zijn ~~~~!~~!~E!!~ voor het funktioneren in en van de samenleving. Op al deze

gebieden komt de interaktie tussen ~~~!_!~_~~E~!~!~naar voren. ~!!!_~~

£!cr~!!~_~~!-!~~~atie_i~2g!gL-~!!~~~L_!~~!~!ii!l_ig_h2g!_~!~_Y2~_g~~E!,is
er derhalve een interaktie tussen gezond-zijn en techniek (in ruime zin). De

preventieve gezondheidszorg, uitgaand van het i~~!!~~!i~!Q~~!~wil nu juist

deze techniek normeren, zodat de technische vormgeving gezondheidskundig ver

antwoord is.
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Om de interaktie tussen mens en situatie (milieu, samenleving) uit te diepen,

kan een allereerste grove schematisering dienen. Aan de externe situatie zijn

~ii~_~~£~~S!£~E~~van faktoren te onderscheiden:

- ~i!~~_~~~_~~!iyi~~i~

!is~~~~!ii~~ inspanning, omzetting van chemische in mechanische en ther

mische energie: "hijgen, zweten". Dit vormt voomame:lijk een belasting

voor ademhaling, bloedsomloop, spieren, stofwisseling;

- S~~!~~!~ike, mentale inspanning: opnemen en verwerken van informatie:

perceptie ~ decisie ~ handeling; de belasting treft voornamelijk het

zenuwstelsel;

- S~~~i!Sh~_E!~~£!~~

- voeding: nutrienten, bewust toegevoegde chemische agentia (emulgatoren,

zoetstoffen, e.d.), aanwezige verontreinigingen (bestrijdingsmiddelen,

metalen, enz.).

- water met verontreinigingen of toevoegingen (F, Cl)

- lucht: 02' CO2 , NZ' verontreinigingen

kosmetica, genotmiddelen (alcohol, drugs, roken), bij hobby en in het werk

toegepaste agentia

- enzovoort.

- ~y!i~S~~~~~E£!~~

- klimaat

- mechanische trilling

- luchtdruk

- geluid

- licht

- straling

ergonomische omgeving

(micro)~i~!QSi~Sh~_~~!~2!~~, bacterien, virus, schimmels, dieren, planten

- ~£Si!!~_!ti~!i, de mens als medemens.

Elke leefsituatie is gekenmerkt door aanwezigheid van deze vijf hoofdgroepen,

en wordt nader gespecificeerd naar aard, intensiteit. periodiciteit en duur

van subkomponenten.

Algemene regels voor een gezonde leefsituatie

Gezond-zijn is niet een statisch gegeven. Als men bij een pasgeboren chimpansee

(en mens) een oog langdurig afdekt, ontwikkelt zich het gezichtsvermogen niet;

het oog (de aap, de mens) is dan ziek.
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Sociale kontakten maken pas een adekwaat sociaal funktionerende mens. De mens

heeft voortdurend opname van sporenmetalen (bijv. Fe, Co, Cu, Se, Mn, Sn, Zn)

nodig, anders wordt zijn ontwikkeling gestoord, wordt hij ziek. Dit geldt niet

van andere sporenmetalen als Pb, Hg, Sr, Cd, om maar enkele te noemen. Belang

rijk is ook het "work-feedback-concept of ageing": de "normale" veroudering

uit zich in achteruitgang van funkties (lichamelijke prestatievermogen, mani

pulatie~e vaardigheid, tempo, e.d.); deze worden niet aIleen ontwikkeld door

training, maar ook onderhouden: de "normale" achteruitgang wordt tevens be

paald door het beroep dat tijdens bijv. loonarbeid of aktieve rekreatie op

deze kapaciteiten gedaan wordt. De techniek van de te verrichten arbeid, van

transport (lopen ~ fietsen ~ bromfiets, auto of trein, van aktief naar passief

vervoer), enz. geeft "vorm" aan het gezond-zijn.

Ret gaat derhalve om ~~;~!~~~li~g en om ~~~~rh~~~~~_~~~_~~E~£!~~f~~~ door de

totale leefsituatie, het "milieu" in ruime zin. Een gezond mens veronderstelt

een g~!~~~_~fli~~. Er zijn nu enkele algemene regels aan te geven voor de vorm

geving van het milieu uit gezondheidkundig oogpunt.

Er moe ten in het milieu kennelijk faktoren aanwezig z~Jn om bij de mens funk

tionele kapacitei~en te ontwikkelen en te onderhouden: E~!~!~_~~~~~~~ (mens

milieu) g~~~~g~-!ak~~f~~, ~~~~~~f~l~~~~~!;f~~.Deze stimuli moeten aanwezig

zijn. De ~anwezig~eid moet naar intensiteit, periodiciteit en duur g~~E~!~l!:

seerd worden; er is een onaanvaardbare ~~~~~- en ~~g~Egf~~~~ Dit betreft met

name aktiviteiten, voeding (nutrienten en water), zuurstof, geluid, verlich

ting, luchtdruk, klimaat, menselijk kontakt. Gezond-zijn is slechts mogelijk

g~~~ii deze aanwezigheid.

Daarnaast zijn er stimuli die mens niet nodig heeft, die potentieel slechts

een nega~ief effekt hebben, al behoeven ze beneden bepaalde intensiteit en

auur been ongunstig effekt uit te oefenen:_Ef!~ir~~~;~~~f~~!~~_f!~~Qf~~,

~!~~:~~~ti~l~_~Qnditi~~~waarvan de aanwezigheid steeds g~~i~f~l!~~~!g

moet wor.en; er is slechts een onaanvaardbare ~~y~g!~~~. Gezond-zijn is

slechts mogelijk ~~g~~~~ deze aanwezigheid; dit geldt bijv. voor verontreini

ging van lucht, bodem, water, voeding (inkl. additieven) straling, trillingen,

of ergonomisch ondoordachte werk- c.q. leefsituaties.

Er is eehter een komplikatie. Om veer de mensheid optimale presentie van pri

mair essentiele kondities te waarborgen en om aan door de mens gevoelde be

hoeften te voldoen, is soms de aanwezigheid van deze niet-essentiele kondities

niet te v8~mijden: in onze.1aidige maatschappij geen snel transport (huidige

auto. bro~fiets) zander luchtverontreiniging, maar ook geen langzaam transport
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(produktie van schoenen. fiets) zender een zekere mate van milieuvervuiling,

niet voldoende voedsel zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest, geen "roos

zonder doornen". Een primair systeemvreemde faktor wordt dan ~~f~~~~i!

~~!~~~~g~£Q~~~~~ maar de algemene regel blijft: minimalisatie zo ver mogelijk.

Dwars door de eerder gegeven indeling in milieukomponenten loopt derhalve een

tweede, die meer rechtstreeks relevant is voor de vormgeving van de totale

leefsituatie. Voor de technologische vormgeving van een gezond milieu zijn op

grond hiervan twee algemene regels op te stellen:

- ~~_~!gQ~Q~i!£~~_!~g~ll optimaliseren van primair systeemgebonden faktoren

- ~~_~~S!~~!!£~~_!~g~ll minimaliseren van primair systeemvreemde faktoren, ook

als ze secundair systeemgebonden zijn.

Een eigenschap die voor vele faktoren geldt is een gewenste E~!!~~i£iE~i~: af

wisseling van licht/donker, stilte/geluid, spanning/ontspanning, waken/slapen.

De techniek grijpt vaak diep in deze periodiciteit in: een reis van Europa

naar Amerika is van dagen tot enkele uren verkort: dit verstoort de in de mens

inhaerent aanwezige ~i~l~gi!£~~_!itmi~~ (vaak ongeveer 24 uurs, "circadiaan

ritme"). Vooral ouderen kunnen zich hieraan moeilijk aanpassen, met als gevolg

tijdelijk, eventueel blijvend verstoord gezond-zijn. Men denke ook aan de plee

gendienst, inhaerent aan de technisch-economische ontwikkeling die vooral weer

voor ouderen bezwaren oplevert, en als noodzakelijke parallel een goede slaap

mogelijkheid overdag (behuizing, kinderen) vereist.

Voorgaande benadering van ons leefmilieu is gezondheidkundig, d.w.z. heeft

slechts betrekking op ~i!~~~~ effekten op de mens. Men moet bedenken, dat ge

noemde milieufaktoren er niet "zo maar" zijn, ze zijn voor een groot deel het

!~!ulta~~-Y!!!_~~~!~!.ii~_h~~~~l~!!(doen en laten).; "man made nature nature

made man"; deze "nature" is het resultaat van!!~s.!£h!!EE~gi~~_~~~~~!,\Tan

press ies, van gewoonten" van a14l;i,nni~+:,seil)9.J;.1r~eel;9~behoeften.Gezond-zijn
, ",,,,,,,', /' ,;j-,., , ,;'"J5:,£,;(,::::;.<';';:i":":':X'»<i;,(,,,:,t:,iu;f~:,;';;~:~\'~;r'\:,,: ,_~: ':::F;)i",,~%;\_::!;U{i';f:;?o;J.;'f<:<?:'i';, ,": ," , ' '-- " f,.,' _c " ,', ',-

is situationeel, maatschappelijk bepaald~Wa,t (te}gecha,rgeerd gezjagd: de

maatschappij heeft de gezondheid,die~~.~~lf'wil:E7l\ uitbreidin,~varhet ge

geven gezondheidkundige koncept l\aar d~~~"lllaa,tschappelijkeaspekten b gegeven
. ",'.,':,: ":'''~'~X{~.: ',i,:·-,t,·;:;:';;;,};:" -'~.-'.::_~, '",' , " -

door Rip e.a. (1972).

Belasting en belastbaarheid

In Nederland is met nameY~~0J,~,~~,,~~
lijk ook meer ingang vin~~nd i~':'~~~~~~

. . ',' ";""" ;:',;'_,C ,."

zorg, .. een geZOndh~idkU~dif~>btP~.~~~~~.,
(arbe·ids) s i tuat ie I\aar.\YQi~.n"~~io~~l;'

:~.g,~,iet}.e~~~~rde. engeleide-
.~k:'\':Wg;!6j,,·.~,".;::-,:.::':'-,..,?,:';';;'-:"'." ' ; - ''''' -,"

de:,='preventievegezondheids-
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~n zijn oorsprong terug gaat naar kwantificerend natuurwetenschappelijk

denken, en ontleend is aan de fysica. Een gewicht oefent een druk, een uit

wendige belasting uit op een tafel; deze reageert met interne spanning:

funktionele belasting; de tafel kan zoveel dragen totdat haar {unktionele

belastbaarheid (kapaciteit) overschreden wordt; dan is zij irreversibel

kapot; het hiermede overeenkomende gewicht wordt genoemd de uitwendige be

lastbaarheid. De belastingsgraad is de verhouding tussen de uitgeoefende

belasting en de belastbaarheid, ze kan zowel funktioneel als uitwendig wor

den uitgedrukt. Een soortgelijke eenvoudige beschrijving kan voor een elas

tiek worden gegeven: trekkracht ~ spanning, todat de elasticiteit overschre

den wordt. Het gaat hier om een modelbenadering, met name wordt ~~~~~!E!:

~~!~~~ de aktie-reaktie ad hoc er mee uitgebeeld. Het leven is veel rijker.

Daar hebben wij bijv. ook te doen met werking op langere termijn; gewenning,

oefening, ~!!!~!~S; dit laatste staat voor het feit dat door uitoefening van

belasting de funktionele belastbaarheid toeneemt (zich ontwikkelt) en onder

houden wordt. Het model van belasting, enz. opent een belangrijke mogelijk

heid om ook voor het systeem mens-situatie kwantificerend te ·.werk te gaan,

teneinde met name de externe situatie zodanig te vormen dat de funktionele

kapaciteiten van humane deelsystemen (hart- en vaatsYst.eem, bloedvorming,

zuurstoftransport en -utilisatie, zenuwstelsel, verteringssysteem, locomo

toor systeem enz.) zich gaan ontwikkelen of worden onderhouden. Het gaat om

een model, de volle werkelijkheid wordt niet getekend. Er zijn als aanvul

ling andere benaderingen mogelijk: het behoefte-, vrijheids-, stress- en

informatiemodel (Kuiper 1972). Recent verscheen een bundel getiteld: Be

zinning over belasting en belastbaarheid" (Jongh e.a. 1973). We ontlenen

hieraan de volgende omschrijvingen:

~i~~!~2!&~_~~l!!ti~Slde kombinatie van faktoren, die inhaerent zijn aan

arbeidsvorm, -intensiteit, -duur en -omstandigheden, die aanleiding

geven tot reakties van de mens en het algemeen welzijn van de mens ook op

langere duur in positieve of negatieve zin bepalen. Deze faktoren zijn

veelal kwalitatief en kwantitatief uit te drukken in fysische grootheden

en beschrijven dus het milieu (taak) voor zover relevant voor de relatie

mens-situatie;

- !~~kti2E!1!_~!!~!~!B8 (sverschijnselen) vormen de respons op de uitwendige

belasting; zij is een uiting van het belast zijn;

- ~~l!!S2!!!h~id (kapaciteit) is ! de maximaal mogelijke uitwendige belas

ting die een individu bij een gegeven arbeidsvorm gedurende een bepaalde
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tijd kan leveren, resp. mag doorstaan, waarbij na de belasting volledig

herstel intreedt, of ~ de maximaal mogelijke waarden van de funktionele

belastingsverschijnselen waarbij nog volledig herstel mogelijk is.

Deze begrippen kunnen evenzeer buiten de loonarbeid gebezigd worden bij de

gezondheidkundige benadering van leefsituaties.

Op deze wijze kan men de in het voorgaande genoemde situationele faktoren in

het model inbrengen: f~!i~~~_~~_~~~~~~~, £~~~i~£~~, fx~i~£~~~ ~i£E~~i~~~ en

~~£i~l~_£~!~!~i~& uitgeoefend op deelsystemen binnen de mens. Het geeft de

mogelijkheid ~~~~i~~~i~f_en ~~~~!i!~!i~f de ~~~f!i!~~~!~ zodanig te manipu

leren dat een gewenste funktionele belasting en belastbaarheid bereikt wordt.

Een van de grote voordelen is dat deze benadering technici gemakkelijk aan

spreekt, wat de broodnodige kommunikatie en kooperatie bevordert.

Verschillen tussen en binnen mensen

Het is voor de technicus vaak moeilijk zich te realiseren dat biologisch ma

teriaal geen konstante is zoals grosse modo de levenloze materie: er is een

diversiteit binnen bepaalde grenzen; dit betreft zowel aanleg (genetisch)

als gekozen of opgelegde leefsituaties met weer hun effekt op de ontwikke

ling van kapaciteiten. Er zijn verschillen die mede berusten op g~!!~£~~~

!~~f~ii£ van embryo tot grijsaard, doorgemaakte ~i~~~~~, gekozen ~~£~i~~,

!~~~~beid, gebruik van g~~£!~i~£~!~~~ y~~£i~g, enz., aIle zich mogelijker

wijs refecterend in verschillen in respons, in funktionele belasting en be

lastbaarheid. Dit wil ook weer zeggen dat de optimale leefsituatie niet voor

ieder mens steeds dezelfde is (!~!E~:i~£iyi£~~~!), en ook niet voor alle

mensen (i~~~E:i~£iyidu~~!). Er moet derhalve een diverse leefsituatie ge

schapen worden waarin ieder mens zijn eigen keuzemogelijkheden kan ontwikke

len en waarvan de omgeving afgestemd moet zijn op gE£~2~~_~~~_Y~E!~~g£~

~~2~£i!~i!~~. Bekend is dat lang niet altijd de mens gezondheidkundig opti

male keuzes doet (bijv. sigaretten roken, snoepen, verlichtingsniveau);

hij moet echter wel de mogelijkheid (en de voorlichting) hiertoe hebben.

Enkele voorbeelden: Normen voor luchtverontreiniging moe ten afgestemd zijn

op de grote groepen kinderen, of ouderen met nog niet verontwikkelde of weer

gedaalde belastbaarheden. Indien het vereiste verlichtingsniveau voor een 10

jarige 1 is, dan moet, teneinde een zelfde gezichtsvermogen te waarborgen,

het niveau voar en 40-jarige 3, en voor een 60-jarige 15 zijn. Uit de auto

techniek stamt het volgende voorbeeld: een fabrikant had de eisen te stellen

aan een servo-bekrachtigd stuurmechanisme getoetst in proeven met getrainde

testchauffeurs; tijdens het rijden werd nu een minimum aan informatie ver

schaft aan de sturende hand; dit bleek in de praktijk tot veel ongelukken
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aanleiding te geven daar de "normale" bestuurder over veel geringere kapa

citeiten beschikte om op deze minieme informatie adekwaat te reageren.

Voorbeelden

Het voorgaande is nog al theoretisch gehouden, het geeft EEi~£!E~~ aan voor

een gezondheidkundig verantwoorde vormgeving van de woon-werk-vrijetijds

situaties. Aan de hand van enkele voorbeelden zal nu getracht worden e.e.a.

nader te illustreren. Een overzicht van de invloed van veranderend milieu

op de volksgezondheid is gegeven door Biersteker e.a. (1973).

~y~i~~~_2~1~~~!~g

De eis tot lichamelijke inspanning behoort tot de primair systeemgebonden

faktoren; \.een zekere mate van energietransport (chemische energie (02 + voe

ding) + mechanische + thermische erngie) is noodzakelijk voor ontwikkelen

en in stand houden van het lichamelijk prestatievermogen.

De ontwikkeling der techniek in loonarbeid (mechanisatie) en in verkeer

(auto, bromfiets, tram) heeft tot zegenrijk gevolg gehad dat veel minder

overmatige fysieke belasting geleverd behoeft te worden. Echter, dit heeft

ook zijn keerzijde: 2~~~gi~g!~~~~~_hYE~~!~~~!~'

Verlaging van de eisen te stellen aan hartvaatsysteem, ademhalingssysteem,

bewegingsapparaat, leidt er toe dat de deelkapaciteiten afnemen. Tengevolge

hiervan is bijv. het hartvaatstelsel niet meer opgewassen tegen incidentele

hoge belastingen, het hart heeft nauwelijks meer reservekapaciteit, en ver

moedelijk mede hierdoor is het aantal dodelijke hartinfarcten sterk stijgende.

Hypokinesie leidt tevens tot "low back pain", rugklachten. Dit wi! dus zeggen

dat minimalisatie van fysieke inspanning tijdens loonarbeid uit gezondheid

kundig oogpunt niet gunstig is; hetzelfde geldt voor beroep op slechts enkele

spiergroepen en -gewrichten. De technici zullen er goed aan doen bewust een

zekere ~~~_y~~_be~~g!~ in het werkpatroon in te bouwen.

Minimalisatie van de fysieke inspanning is ge~ondheidkundigniet zonder meer

gunstig; ze zal op zijn minst ten dele gekompenseerd moeten worden door

~~!;i~~_E~!!~!!!!~ (volkssport, "trim"-akties).

De "homo laboral1s" van vroeger is tot "homo sedans" geworden, maar hij zal

zich tot een "homo sportivus" moe ten ontwikkelen, wi! hij "gezond" blijven.

Gedw.ongen geringe fysieke aktiviteit over vele uren per dag stimuleert niet

tot lichamelijke inspanning in de vrije tijd. Hier ligt de noodzaak voor een

stuk Y21~!2Ey£~di~g, waarbij een belangrijke plaats aan de 1iCh!~~1ii~~_2E:

Y2~~i~g_2E_!£h~1~ ingeruimd moet worden, terwijl helaas te konstateren valt
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dat in de veranderende lesprogramma's dit punt juist in de verdrukking komt.

Verder is nodig aanleg van speelplaatsen, sportvelden, enz.

Er is bij veroudering een "normale" achteruitgang van fysiek prestatiever

mogen. De gemiddelde max. 0Z-opname van 3 t 0Z/min bij ZO-30-jarigen is

Z t OZ/min bij 55-60-jarigen; bij dezelfde loonarbeid is de belastingsgraad

bij de ouderen gemiddeld 50% hoger. Men komt hier voor een probleem, waar

de technisch-economisch denkende bedrijfsleiding nauwelijks oog voer heeft:

moet een werknemer beloond worden voor zijn omzet (produktie) of voor zijn

inzet (belastingsgraad)7 Waarom wordt aan de oudere minder reserve overge

laten dan aan de jongere? De loonvorming gaat nog te veel uit van de "leef

tijdsloze werknemer". Een overzicht van fysieke belasting en belastbaarheid

van Nederlandse werknemers is gegeven door v.d. Sluys e.a. (1970).

~~~~!~-~~!~!~!~g

Hier betreft het de belasting van zintuigen en zenuwstelsel: perceptie +

identifikatie ~ decodering ~ decisie ~ gericht handelen; verder uit te

breiden naar de psychische belasting, waartoe dragen van verantwoordelijk

heid, emotie, onzekerheid, angst e.d. kunnen leiden.

Een zekere mate van aanbod van geestelijk belastende stimuli is ook hier

nodig: primair systeemgebonden faktor. ~!l£ho!~~!~E~_~~EE!~~~f~ (het weg

nemen van aIle zingevende prikkels: tast-, reuk-, gehoor-, lichtzin; lang

durig verblijf in onderaardse holen) leidt tot interne produktie van sig

nalen, "gewaarwordingen" = hallucinaties, kortom tot een psychotisch ziekte

beeld. Meer alledaags is de prikkelarmoede bij de verveling, die Ieidt tot

ongedurigheid. In industrie (bewaking van geautomatiseerde produktieproces

sen) en verkeer (luchtvaart, ruimtevaart, autorijden) kent men meer en meer

~fgf!~n~ie:~~~~n: het volhouden van waakzaamheid in een prikkelarme situatie;

men moet reageren op bijv. fouten die er eigenlijk niet mogen kemen.

Automata ontlasten de aandacht: het sturen en regelen wordt aan de machine

overgelaten, maar de mens blijft verantwoordelijk voor de goede gang van

zaken; hij moet bij ontregeling in een korte tijd veel handelingen kunnen

verrichten, waarvoor hij des te minder getraind is naarmate de machine het

werk beter doet. Kortom, in loonarbeid, in verkeer schept de techniek hoe

Ianger hoe meer prikkelarme situaties, de grenzen van de funktionele kapa

citeiten worden bereikt en soms zelis overschreden, met als gevolg zeer

ernstige ongelukken en grote materiele schade.

Dit is een kant: de ~n~~E~~!~!~fng. Daarnaast is er een ~~~E~~!~~~f~g door

dat te veel informatie per tijdseenheid verwerkt moet worden. We noemen
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maar weer het verkeer~ ~ignalen vanuit de motor, van inzittenden, van andere

verkeersdeelnemers, een "b"s" van verkeerstekens en dit vooral indien de

chauffeur niet vertrouwd is met het verkeer ter plaatse. Soms is de percep

tie bemoeilijkt: regen, mist, b':perking gezichtszin, verblinding, geen zij

spiegel, kleine achterlichten van voorgaande auto's, enz. In deze situaties

en parallellen zijn ook in de lconarbeid genoeg te vinden, worden hoge, soms

te hoge eisen gesteld aan dement~:e belastbaa~heid, met korrelaten in andere

fysiologische systemen: bloeddru~verhogingt versnelde hartaktie, stoornis in

electrocardiogram, veranderde hormoonuitscheiding. Van groot belang is na~

tuurlijk de door training verhoogde belastbaarheid.

Alcohol, geneesmiddelen, koolmonoxyde (roken, luchtverontreiniging door ver

keer),lawaai, veroudering beinvloeden de uitvoering van mentale taken, en

belasten de normale funktionele regelmechanismen, met name van het circula

tiesysteem.

Boiten (t 967) heeft er dringend op gewezen dat de te,r";lo'iek de (boven- en

onder-)&!~~!~~_Y~~_~~~!~lbi~~~~~ bereikt of overschrijdt. Bovendien leidt

de ontwikkeling er meer en meer toe dat aan het adekwaat funktioneren van

een mens konsekwenties zijn verbonden voor steeds grotere aantallen mede

mensen, zowel in industrie als verkeer. Boiten spreekt hieT van "vermense

lijkingll der samenleving, niet in de zin van humanisering, m.ur als tussen

menselijke verstrengeling.

Ge!~id·

Hier betreft het evenzeer een primair systeemgebonden faktor. De mens heeft

behoefte aan'stilte, €n aan de mogelijkheid geluid t~maken. Geluid hoort

bij het leven; veel "levenll betekent veeI lIlawaai". Naast toonhoogte (fre

kwentie) speekt geluidsintensiteit (dB), duur en periodiciteit een grote

role

Wat is 1~~~~!? De beste definitie· is nog steeds: "ongewenst geluid", d.w.z.

wat we lawaai noemen. wo~dt .sterk bepaald door de subjektieve waardering.

In de loonarbeid is een lawaainiveau boven 80 a 85 dB een veel voorkomend
--------~-------

kwaad: de techniek heeft het lawaai gebracht, met als gevolg2!!2!E!t~!~-

t2!~~~t~!~~ momenteel in de technisch ontwikkelde landen naast huidaandoe

ningen de meest frekwent voorkomende beroepsziekte. Een recent voorbeeld:

in de bosbouw is de handzaag vervangen door de motorzaag met als konse

kwentie: hogere produktie, maar ook: zwaarder werk bijtransport van de

zaag, lawaaidoofheid en luchtverontreiniging (CO). De techniek zou ook in

de industrie veel lawaai kunnen voorkomen, als ze er maar op bedacht was,
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er er maar wat moeite voor over had.

In en buiten de loonarbeidzijn het de lawaainiveaus !~~~~~_~2_~_~Q_~~_ZQ_

~_~Q_~~_ die andere gezondheidsverstorende effekten teweeg brengen:

E~~£~!~£~~_~!~~~~, S~!!22E~~_~2~~~!~~~!~,onderbreking van radio- en TV

geluid, ~~~!~~~~~~_!!!~E~~~E!~,met als fysiologische korrelaten: ver

hoogde E~~!f~~~_Y!!!~~~~!!~~~, ~~E~22S~~b12~£~E~~, gestoord electroencepha

logram (dit geldt ook voor niveaus boven 80 dB).

Het is van groot belang dat met name ten aanzien van ~!i~s~~isl~~~~i geen

gewenning optreedt. Onder bewoonsters van een stadswijk onder de geluids

trog van Heathrom Airport (Londen) werd bijv. een signifikant verhoogde op

name in psychiatrische inrichtingen gevonden. Het is wel betreuringswaardig

dat de ontwikkeling van STOL en VTOL ("steep and vertical take-off and

landing") vliegtuigen zo traag van de grond komt en dat pas vrij recent over

QTOL ("quiet take-off and landing") vliegtuigen wordt gesproken. Overigens:

het is niet alleen het lawaai per vliegtuig, maar ook het (toenemend) aan

tal vliegbewegingen dat een rol speelt.

De geluidsoverlast door vlieg-, auto- en bromfietsverkeer, veroorzaakt door

de ontwikkeling der techniek €n mede doordat de mensen van deze ontwikkelin

gen gebruik willen maken, vormt een der ernstigste vormen van milieuveront

reiniging, die meer de 2~!E!22!i~g dan de voltooiing (bereiken van fysiolo

gisch" levenseinde) remt, m.a.w. zich meer uit in "hinder" dan in klassieke

ziektebeelden. Daarom is de overlast er niet minder om. In het kader van

deze bespreking zij met deze summiere aanduiding van het lawaaiprobleem vol

staan. De zeer ernstige overlast in woningen wordt slechts genoemd. Elders

wordt op de fysisch-technische aspekten verder ingegaan.

!2~i!~~~~£~_~!~!1~~S

Deze wordt hier slechts terloops genoemd als voorbeeld van een tweede fy-

sische omgevingsfaktor, niet omdat het om een minder belangrijke bedreiging

gaat, maar vooral omdat blootstelling aan ioniserende straling tengevolge

van de technische ontwikkeling van het begin af door zeer vele ~~~!~l~i~~

~~!~~g~l~~ omringd is. Bovendien betreft de normering een uitermate in

gewikkeld probleem dat in een algemeen overzichtartikel nauwelijks te vangen

~s.

De problematiek van de nucleaire energiewinning is er een voorbeeld van,

hoe de door techniek en reklame opgevoerde bepoeften de techniek lijken

te dwingen tot niet konventionele energieproduktie, een voorbeeld welhaast

van positieve terugkoppeling. Dat blootstelling van werkers en bevolking
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zo ver mogelijk vermeden moet worden staat wel vast. Maar wat is zo ver

mogelijk bij gelijktijdig E~!n!!!nde_!~~8!!~!h~!f!!_!!!_~!E!£h!EE!!!i~!

~!~!!?

fh!~!!£he_2!!!!!in8

Op twee wijzen brengt de chemische techniek duizenden stoffen in ons alge

meen leefmilieu:

- er is een n!!!_~2!!!!!!!i~!_~!~~!!~!aanwezigheid. Dit betreft bijv.
luchtverontreiniging door industrie, verkeer, huisverwarming; verontrei

niging van bodem en water door afval, bestrijdingsmiddelen, kunstmest;

aanwezigheid van zgn. residu's in voedingsmiddelen

- er is een ~2!!!!!!!i~_~!~~eldeaanwezigheid: bijv. geneesmiddelen (vaak

tot huismiddelen geworden), drugs, alcohol, nicotine, kosmetica, wasmid

delen, "do it yourself" produkten.

Beide kategorieen zijn grotendeels !!£~~!!~_!l!!!!~8!2e~~!ngeworden, ook

omdat de mensen er om vragen (behoeftebevrediging); het "wel" zijn vergt

blijkbaar gebruik van lipstick, van haarsprays, "wants" zijn tot "needs"

geworden.

Het is niet doenlijk in dit bestek ook maar een poging te wagen tot een

overzicht; men zij hier o.a. verwezen naar Biersteker e.a. (1973).

Dat samengaan van technische mogelijkheden en verandering van behoeften tot

onverwachte konsekwenties leidt, blijkt uit een simpel voorbeeld: de chemische

techniek kwam tot allerlei textielapprets om deze kreukvrij te maken (op

formaldehyde-basis); dit leidde tot huidovergevoeligheid bij verschillende

vrouwen, die daardoor praktisch geen kleding meer kunnen kopen en zijn aan

gewezen op natuurlinnen japonnen. Introduktie van een nieuw anticorrosivum

in hydraulische mijnstempels veroorzaakte bij mijnwerkers overgevoeligheid

tegen stoffen die nauw verwant zijn aan geneesmiddelen tegen tuberculose en

tegen verhoogde bloeddruk. Een samenwerken dus van effekten door gekombi- .

neerde blootstelling in beroep en bij ziekte. Van dit laatste zijn veel

voorbeelden te geven, ook gunstige: het gebruik van antileptica (bijv.

phenobarbital) doet in het licha.am opgestapelde persistente bestrijdings

middelen als DDT er uit verdwijnen; dit is al toegepast om vee (en dus vet

en vlees) vrij te makenvan DDT.

De chemische technologie heeft ongetwijfeld zeer veel nuttige en onmisbaar

geworden zaken tot stand gebracht, die de.vrijheidsgradenvan de mens aan

zienlijk verruimen. Er zijn echter oook vele keerzijden, die pas acnteraf

bleken, en soms tegen beter weten in geruime tijd ontkend werden (o.a.

softenon affaire).

Men moet met name bedacht zijn voor de effekten van "!~n8!!~_!!Ee!~!!_!~

!~~-!!y!!_!&!~!!": pas op de lange duur ontstaan er soms ernstige stoor-
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n1sssen, ook bij geringe blootstelling. Zwavelkoolstof (CSZ) dat bekend

stond om zijn acuur giftige werking op het zenuwstelsel (psychose, ver

lammingen), bleek - toen de expositie in het beroep drastisch verlaagd

was - bij langdurige blootstelling hartinfarcten te veroorzaken. Naarmate

de blootstelling langduriger en de intensiteit er van lager is, is ontra

feling van de causale genese des te moeilijker.

Het voorgaande betreft slechts ~f!~~~~ effekten op de mens. Daarnaast staan

de f!!~f!~~~~ .. effekten: via plant, dier en biosfeer. Deze problematiek wordt

hier slechts genoemd, maar niet verder uitgewerkt. Gewezen wordt slechts op

de omzetting van anorganisch Hg door bodembacterien tot het voor de mens

sterk schadelijke organische met~ylkwik.

Gezond-zijn veronderstelt ontplooiing en voltooiing van kapaciteiten. De

chemisatie kan ook het ~~~i~~!i~f_~~l~~f~~_~~l~~yf!!~~~aanzienlijk verstoren:

stank, prikkeling van ogen-neus-keel, verminderd zicht. Men kan niet zeggen:

"dit is maar hinder, je wordt er niet ziek van". Hier gaat het eveneens om

een aanslag op het gezond-zijn.

Het is veelbetekend dat er in bepaalde streken van Nederland over gesproken

wordt niet meer te bouwen in gebieden waar meer dan 30% (:) van de bevolking

klaagt over dergelijke aanslag op hun vrijheid. Dit aspekt is in de huidige

situatie minstens zo belangrijk als de mogelijkheid tot klassieke ziektes.

Ergonomie

Aandacht moet gevraagd worden in het kader van dit inleidend artikel voor

een benadering die elders in dit werk meer specifiek besproken wordt: de

ergonomische benadering, d.w.z. aanpassing van de werk (en leef-)situatie

aan de kapaciteiten van de mens, "fi!£f!!!L!~~_i~~-!£-~~~_~~!~~!";de mens

is de maatlat waarnaar de externe situatie gemodelleerd moet worden.

Dit heeft in de industrie, maar ook in de vormgeving van bijv. cockpit,

autostoel, instrumentendashboard, huishoudelijke apparatuur tot hernieuwde

en meer aan de menselijke mogelijkheden (maten, uit te oefenen krachten,

zichtbaarheid van displays, toegankelijkheid van ruimten, enz. enz.) aange

paste vormgeving geleid. Een inleidend overzicht is gegeven door Kellerman

en Van Wely e.a. (1966).

Gezondheidsecologie

Gezond- en ziek-zijn is de resultante van interaktie tussen mens en omge

ving. Uit het voorgaande moge duidelijk zijn geworden dat het hier niet
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alleen maar gaat om relaties ad hoc, maar ~~_EE~£~~~~~_!~_~~_~!i~: een

maatregel wordt genomen, een omgevingsfaktor wordt geintroduceerd of valt

weg; dit zet een reeks van vaak ~~E~~~~!~~ en ~~Y~~~£h~~ processen in gang,

die gezond- en ziek-zijn mede gaan bepalen. Ret kan vaak pas plaatsvinden

lange tijd nadat de verandering in de omgeving optrad; het verband is dan

nauwelijks meer te onderkennen.

Enkele voorbeelden: industrialisatie van de Rijnmond met daarnaast het toe

nemend verkeer heeft pas jaren nadat dit proces in gang gezet was, geleid

tot de zgn. Rijnmondsmog: stank en prikkeling van slijmvliezen in perioden

van zonnig weer met temperatuurinversie. De ontwikkeling van het verkeer

leidde o.a. tot meer dan 3000 doden per jaar, duizenden ernstig gewonden,

een groot beslag op gezondheidsvoorzieningen (o.a. revalidatie-inrichtingen);

daarnaast tot het per jaar vrijkomen in de atmosfeer in Nederland van 1000

ton lood, 1 miljoen ton CO en 100.000 ton koolwaterstoffen. De ontwikkeling

op de arbeidsmarkt en de stijgende lonen deden goedkope huishoudelijke hulp

verdwijnen, bevorderden de introduktie van automatische (af)wasmachines en

gebruik van sterk fosfaathoudende afwasmiddelen; hierdoor ontstond eutrofie

van oppervlaktewater, etc. Ret invoeren van biologisch aktieve (enzym

houdende) wasmiddelen, een Nederlandse vinding, leidde tot een groot aantal

gevallen van allergisch astma bij werkers in de wasmiddelenindustrie. Ret

sluiten der mijnen, op zichzelf geinduceerd doordat de techniek andere ener

giebronnen ontdekte, leidde er toe dat grote groepen werknemers van betrek

kelijk zwaar werk over moesten schakelen naar werk in sterk geautomatiseerde

bedrijven (operators in chemische industrie) of naar lopende band werk bijv.

in de automobielindustrie: ergo: minder beroep op lichamelijk prestatiever

mogen, hypokinesie; verder wegvallen van de "zekere" status van mijnwerker

met al de geijkte gewoonten en behoeften: ouderen werden vroeg met pensioen

gestuurd, werden "overbodig" verklaard. Ret wegvallen van de mijnen heeft

een reeks van processen in gang gezet die de lichamelijke en geestelijke ge

zondheidstoestand van grote aantallen mannen, en hun gezinnen, sterk bein

vloed heeft.

Deze slechts summier aangeduide voorbeelden geven aan hoe introduktie van

een maatregel elders onverwachte effekten kan uitoefenen, die op den duur------------------
zowel EQ~!~!~Y~ als ~~g~~!~y! effekten op gezond- en ziek-zijn kunnen uit-

oefenen. Dit vereist vooruitzien, E1~~~~~ en ~!i~~~!~~; het vereist samen

werking van vele disciplines: gezondheidkundigen, technici, maatschappelijk

werkers, bestuurskundigen, enz.

Het gaat hier om een analoge benadering als in de biotische ecologie: de
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g~~2~~!!~i~~~£212gi~ "bestudeert de processen die op het vlak van biotische

en sociale relaties tussen mens en omgeving relevant zijn voor gezondheid,

ziekte en gezondheidszorg van de mens als soort en als groep, en zij bevor

dert door de resultaten van dit onderzoek gestuurd handelen". Deze benade

ring is elders uitvoerig uitgewerkt (Zielhuis 1971). Gezondheidkundigen en

technici zullen samen moe ten gaan doen aan E!2£~~~~!!~~E~i~g; vandaar ook

dat men beter spreekt van milieubeheersing dan van milieubeheer.

Opleiding en onderzoek

De technicus krijgt tijdens z~Jn opleiding vrijwel geen scholing in moge

lijke gezondheidkundige konsekwenties van zijn doen en laten. Het kan niet

de bedoeling zijn dat hij nu ook gedoceerd wordt in geneeskunde, biologie,

enz. maar wel is dringend nodig dat hij leert "aanvallen" waar mogelijkheden

en moeilijkheden liggen. Het is niet nodig dat hij "leert zwemmen, maar wel

dat hij Ieert schatten hoe diep het water is". ~i~_~~E~i~~_~~~_i~_~~_2El~i:

~i~g~~_~~~_!B~_B!§~_~~~_f~£~l~~i~~~_~~~_~is-_~~_~~~~~!~~~~~_~~l_~~g~lii~_~~~

~~~~_~~~E~_~£~21i~g_i~_~lg~~~~~_~2~i£~-Y~~_~~~_~~~~~lii~_E~~g~E~~ (en even

zeer van dier en plant), van menselijke ~g~lii~~~~~~ en ~~E~!~i~g~~~

Het is ook waar dat de humane biologie nog over 2~~21~2~~~~_g~g~~~~~beschikt

om te kunnen antwoorden op vragen die de technici (gaan) stellen. "De

technische teams die bezig z~Jn de fabrieken en installaties der toekomst te

ontwerpen, tasten vrijwel in de blinde, omdat er weinig kwantitatieve gege

vens bestaan over de eigenschappen van de mens ( ••••• ). De kans is zodoende

groot dat er technis~h gezien een toekomstige maatschappij wordt ontworpen,

waarin het "onmenselijk is om te leven", aldus Boiten (1965). De humane

bioLogie moet zelf ook veel meer samen met de techniek gegevens gaan opleve

ren, dus 2~~~E~2~~~~i anderz:'jds is het ook maar al te waar dat bestaande

gegevens gewoonweg niet op de tekentafel der techniek terecht komen:

~2~~~i~~~i~. Hier ligt een taak voor gezondheidkundigen en technici samen.
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HUISARTS EN PREVENTIE

GEDACHTEN, INVALLEN EN OPMERKINGEN

dr. K. Gill, huisarts te Zwammerdam

Prevention and health: everybody's business *)

Naarmate de geneeskunde vordert, verschuift het accent naar de preventie.

De Froe

Inleiding

In de gezondheidszorg staat de huisarts tussen de "self care" van de patient

en de specialistische hulp in het ziekenhuis. Aileen al deze plaatsbepaling

~s voldoende om te beseffen dat de huisarts op verschillende fronten preven

tief werkzaam kan zijn. Een van deze fronten wordt bepaald door zijn speciale

werkterrein, het eerste echelon. Met andere hulpverleners, zoals de wijkver

pleegkundige, de maatschappelijk werkende, de fysiotherapeut, de psycholoog,

de dietiste, de vertegenwoordigsters van de gezinshulp en de bejaardenhulp,

de pastores en soms de jurist, is de huisarts in staat in overlegsituaties

door verwijzingen en eigen handelen preventief werkzaam te zijn. Mijn ge

dachten gaan hierbij onder andere uit naar de zorg voor zuigelingen en be

jaarden, het signaleren van relatiestoornissen, het voorkomen van kindermis

handelingen, adviezen aan zwangeren. Deze vorm van preventief bezig zijn be

staat uit de zorg voor potentiele zieken, het voorkomen van ernstiger ziek

worden en de zorg voor patienten die "non curable" zijn.

De andere fronten worden bepaald door de grensgebieden van het eerste echelon,

waar preventie kan worden bedreven, de nulde lijn met de mensgerichte zorg en

het tweede echelon met de ziektegerichte "care", die steeds meer het karakter

van "cure" krijgt.

De geschiedenis van de preventie

Het is vooral de medicus Mathias van Geuns geweest, ~n 1776 hoogleraar te

Harderwijk en later te Utrecht, die bij vele gelegenheden heeft gewezen op

de zo noodzakelijke overheidsbemoeiingen ten aanzien van sociale misstanden,

openbare hygiene en de algemene gezondheidstoestand. Toch constateert Van den

Eerenbeemt dat ons land in het middel van de vorige eeuw nog vrijwel geen

preventieve geneeskunde kende en de artsen zich toen nog tot een louter

curatieve taak beperkten. Tegen het eind van de negentiende eeuw kwam de pre

ventieve gezondheidzorg pas in de belangstelling.

*) Titel van: "A Consultative Document prepared jointly by the Health
pepartments of Great Britain and Northern Ireland". 1976.
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In 1837 verkreeg men een eerste inzicht ~n de oorzaken van besmettelijke

ziekten, thans infectieziekten geheten. Het duurde nog veertig jaar alvorens

aan een rationele bestrijding van de bacterien kon worden begonnen, terwijl

nu de meeste ouders voldoende zijn gemotiveerd hun kind in de eerste levens

jaren te laten inenten.

Het zijn voornamelijk artsen geweest die, bewogen door het slechte leefmilieu,

onderzoek voor de gezondheid van de gemeenschap initieerden. Ik denk daarbij

aan Coronel, Van Hengel, Heye, Luyten, Sarphati en Godefroi.

Hoezeer slechte behuizing nadelige gevolgen had blijkt uit het rapport, dat

het Koninklijke Instituut van Ingenieurs in opdracht van Koning Willem III

in 1854 uitbracht. Hieruit citeer ik: " In de woningen van den werkman ont

staan brandpunten van ziekten, wier invloed zich wijd rondom verspreidt om

alle standen aan te tasten en de geezel der verwoesting te doen rondgaan tot

in de huizen der meer beschaafden" (Van den Eerenbeemt).

Deze greep uit dit gigantische en interessante onderwerp, dat in 1854 al een

band vertoont tussen ingenieur en arts, wil ik eindigen met een futorologische

uitspraak van De Froe: " Naarmate de geneeskunde vordert, verschuift het accent

naar de prevent ie',' •

Preventie nader bekeken

In afwijking van het overbekende onderscheid tussen primaire, secundaire en

tertiaire preventie wil ik de aandacht vestigen op de echte en de pseudo

preventie. Alvorens hierop nader in te gaan, lijkt het mij goed een ruwe

schets te geven van de "follow-up clinic" van de huisarts met 2500 tot 3000

patienten.

Dit onderzoekingen blijkt, dat op ieder ogenblik minder dan 10 procent van de

populatie van een huisartspraktijk "gezond" zou zijn en 90 procent "niet ge

zond". In deze context wordt onder gezondheid verstaan een zeldzame, subjec

tieve toestand van geestelijk welzijn en een even zeldzame objectieve toestand

van lichamelijk welbevinden. Onder "niet gezond" wordt een toestand van

"active non-health" verstaan, waarbij geen toestand van manifeste ziekten be

hoeft te bestaan (Fry). Voor een deel houden de tien procent gezonden zich

bezig met pseudo-preventie: zij richten daarbij hun aandacht op periodiek ge

neeskundig onderzoek en screening, een keer per week trimmen (en de rest van

de week zitten en gebruik maken van lift en auto), dieeten waar namen aan zijn

verbonden,pokkeninentingen voor reizen naar het Midden en Verre Oosten, ter

wijl het laatst bekende geval van pokken zich op 26 oktober 1977 in Somalie

heeft voorgedaan en het overmatig gebruik van vitaminen. Het behoort tot een

van de taken van de huisarts zijn gezonde "patienten" en een deel van de 90

procent "niet gezonden" hiertegen te waarschuwen en te beschermen. Helaas,

"little planning and co-ordinated action have gone into prevention of disease
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and promotion of health" (Fry).

Onder echte - en tevens algemene - preventie versta ik voornamelijk het voor

komen van infectieziekten (difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis,

mazelen, rode hond en bof), zonodig van malaria, influenza, tuberculose en

hapatitis infectiosa, en van "life style diseases" en "man made disorders",

alsmede het in een vroeg stadium herkennen van ziekten, beschreven in Hodgkin's

"Towards Earlier Diagnosis" en in "The Early Signs of Illness, van

MacWhinney.

Een blauwdruk van preventie in de eerste lijn zou er als voIgt uit kunnen

zien:

I. Infectieziekten;

2. Teveel roken, eten en alcohol drinken;

3. Te weinig beweging en overgewicht;

4. Onvoldoende slaap;

5. Stress;

6. Riskant gedrag ~n het verkeerj

7. Iatrogenese;

8. Problemen in de zwangerschap door zwangerschapsvoorzorg;

9. Deficiente progenituur door ontbrekende erfelijkheidsadviezen;

10. Het onbreken van reproductive efficiency;

11. Te laat ontdekte afwijkingen van de vrucht en de neonatus door vruchtwater

*onderzoek en de fenylketonurie-test );

12. Thrombo-embolische processen door pilgebruik bij rooksters na het 35e jaar

en bij niet-rooksters na het 40e jaar.

De volgorde van deze blauwdruk is willekeurig. Hoewel elk bovengenoemd punt

een nadere beschouwing zou verdienen, wordt met deze aanduidingen volstaan.

Op basis van gericht onderzoek kan de huisarts prioriteiten stellen bij zijn

preventieve hulpverlening. Indien hij aan zulk onderzoek zelf wil meewerken,

zal het belang van zijn patienten gelijke tred moeten houden met de bevredi

ging van zijn speurzin.

Op wie is de preventie gericht?

In het rapport "De komende vijfentwintig jaar" van de Wetenschappelijke Raad

voor het Regeringsbeleid worden de "gezondheidsproblemen" ingedeeld naar ge

zonden, bedreigden en risicodragers. Voor deze drie groepen zien de rappor

teurs als "zorgsystemen" respectievelijk gezondheidsbevordering, preventie en

interventie.

*) De fenylketonurie is een aminozuurstofwisselings-stoornis, waardoor een
stijging van de hoeveelheid fenylalanine in het bloed ontstaat met zwak
zinnigheid, die bij tijdige behandeling kan worden voorkomen.
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De gezondheidsbevordering kwam reeds ter sprake bij de bespreking van echte

en pseudo-preventie. Het zorgsysteem voor de bedreigden zou preventie moeten

zijn en voor de risicodragers interventie.

Wie zijn als bedreigden te beschouwen en wie moeten tot de risicodragers wor

den gerekend? De bedreigden, aldus het Rapport, zijn gezonde mensen die zijn

blootgesteld aan omgevingsfactoren, die afwijkingen kunnen veroorzaken. Zij

vragen om preventie, gericht op milieuhygiene, psychohygiene en sociale

hygiene, zodat een systematisch onderzoek van het milieu is geboden alsmede

toezicht op het naleven van de milieunormen.

Onder risicodragers verstaat het Rapport de groepen die nog geen klachten heb

ben, maar wel beginnende afwijkingen in de lichamelijke structuur of het ge

zondheidsgedrag vertonen. De zorg voor hen is gericht op interventie, dat is

actieve opsporing, advisering, voorlichting en periodieke controle.

De volledige uitwerking van deze problemen zou in het kader van deze bijdrage

teveel aandacht vergen. Als voorbeelden van bedreigden en risicodragers noem

ik de volgende groepen:

a. De nul tot negentien jarigen worden het meest bedreigd door ongevallen.

Deze vormen in deze leeftijdsgroep de voornaamste doodsoorzaak.

Conclusie: Bedreigden + Preventie.

b. De achttien tot eenentwintig jarigen scoren het grootste alcoholmisbruik,

maar hebben tevens de beste kansen op herstel ten opzichte van ouderen.

Conclusie: Risocodragers + Interventie.

c. Van de bejaarden, ouder dan zeventig jaar, lijdt volgens Herbert le Porrier

98 procent aan een of andere ziekte.

Conclusie: Risicodragers + Interventie.

d. Vanaf het begin van de twintigste eeuw vertonen van de doodsoorzaken de

hart- en vaatziekten de grootste toename, gevolgd door kwaadaardige nieuw

vormingen en ongevallen, waarin mede vergiftigingen en de gevolgen van ge

weld zijn begrepen.

Conclusie: Bedreigden + Preventie.

e. CARA, Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen, een verzamelnaam

voor astma, bronchitis en emfyseem, komt bij ongeveer tien procent van de

Nederlandse bevolking voor in een zodanige ernstige vorm, dat controle

door een arts wenselijk is. Omstreeks de helft van de opgespoorde gevallen

van CARA is echter niet bij de huisarts bekend (Van der Lende).

Conclusie: Risicodragers + Interventie.
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Als wij daarbij voegen de bevinding van de Engelse huisarts Wilkins, dat
"

slechts eentiende van het aantal alcoholisten in de huisartspraktijk wordt

ontdekt, beseffen wij dat aileen al deze onvolledige en deels willekeurige

opsomming van groepen, ontwikkelingen vanaf het begin van de twintigste eeuw

en een aantal longaandoeningen,epidemiologisch onderzoek, dat wil zeggen fun

damenteel onderzoek,noodzakelijk maakt.

Huisarts en preventie

Omdat secundaire preventie (vroegtijdige diagnose en adekwate behandeling)

en tertiaire preventie (voork6men van het chronisch worden van een ziekte)

eigenlijk meer curatief dan preventief zijn gericht, is alleen de primaire

preventie te beschouwen als echte preventie.

Fry stelt dat "the ultimate goal of good health care must be a long, happy,

active, useful and trouble-free life for as long as possible", maar voegt

er aan toe dat "prevention is good in theory but difficult in practice".

Pereira Gray onderscheidt zes fundamentele elementen van zorg in de medische

bagage van de huisarts, primary care, family care, domiciliary care and

continuity of care, die met preventive care "all leading to holistic or

wholeperson care".

Zowel de Algemene Preventieve Onderzoeken )APO's), beschreven door ire

Durinck van de afdeling Biometrisch Centrum en Munnik van de afdeling Onder

zoek (Philips Medische Dienst), als de taak van de huisarts in de preventie

(Van Aalderen en Knotterus) staan nog ter discussie.

Durinck en Munnik benadrukken dat van de gegevens uit evaluaties van APO

meer gebruik moet worden gemaakt, dat de doelstellingen scherp moeten worden

omschreven en opsporing en interventie duidelijk moeten worden onderscheiden.

Pooling van gegevens, standaardisatie en optimalisering van meetprocedures

zijn, aldus deze onderzoekers, daarvoor een noodzakelijke voorwaarde.

De huisarts zal bijvoorbeeld de hulp van de ingenieur in meettechnische zin

niet kunnen ontberen, omdat het daarmee over het algemeen droevig is gesteld.

Ik denk daarbij aan metingen van lengte, gewicht, bloeddruk, gezichtsvermogen,

gehoor enpolsomtrek. Van medische zijde zal de ingenieur inlichtingen moeten

kvijgen omtrent dagschommelingen, de invloed van de maaltijden en inspanning

alsmede de rol, die de leeftijd bij verschillende waarden speelt.

Van Aalderen en Knotterus achten de centrale plaats van de huisarts in de ge

zondheidszorg uniek voor preventief werk, omdat z1jn voorkennis van patienten

een betere schatting van risico's mogelijk maakt en de vertrouwensrelatie

een integrale beoordeling van onderzoekresultaten mogelijk maakt.
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Voordat huisartsen 1n preventieve programma's kunnen worden ingeschakeld,

zal aan een aantal voorwaarden moeten zijn voldaan:

a. Voor preventie zal tijd beschikbaar moeten zijn;

b. Actieve opsporing van high-risk groepen, evenals de daaraan verbonden orga

nisatorische en administratieve aspecten, zullen tot de opleiding moe ten

gaan behoren;

c. Overheid en ziekenfondsen zullen bereid moeten zijn de preventieve taak

van de huisarts te erkennen en te honoreren;

d. Na een grondige voorbereiding zou een jaaronderzoek - naar analogie van

het onderzoek Verloskunde door de huisarts (1958) - onder leiding van het

Nederlandse Huisartsen Genootschap kunnen plaatsvinden.

Preventie, ingenieur en (huis)arts

In het voorgaande moge het erop lijken dat de huisarts een belangrijke rol

speelt respectievelijk kan spelen bij de preventie of dat preventie uitslui

tend het werk van artsen is. De huisarts speelt een rol in de preventie van

infectieziekten, maar naast het curatief bezig zijn eisen, "care", ontmedica

lisering, labeling, het spookbeeld van de "non-disease" en andere aspecten van

zijn werk voortdurend zijn aandacht.

Als werker in de gemeenschap denkt de huisarts mee over de betekenis van woning

en hoogbouw, over waterleiding en riolering, over bescherming en lawaai, lucht

en bodemvervuiling, over andere milieu-hygienische aspecten. over voedsel en

geneesmiddelen, maar dit meedenken behoort niet tot zijn eigenlijke dagelijks

werk.

Op deze terreinen kan de ingenieur fundamenteel onderzoek verrichten. In de

samenwerking tussen ingenieur en huisarts zie ik de (huis)arts als degenedie

vooral signaleert. Ik denk daarbij aan een persoonlijke ervaring, toen ik als

huisarts het Planta-exantheem waarnam (1960) bij een 27-jarige gravida, die

enkele weken daarna beviel van een zoon. De tweede dag vertoonde de baby op

gezette oogleden, rode maculae op gezicht en hals, die zich verder op de

romp en extremiteiten verbreidden. Omdat de gevolgen van deze aandoening nog

onbekend waren, werd met hulp van de Geneeskundig Hoofdinspecteur de diagnose

Planta-exantheem bij de baby bevestigd. Technici waren in staat het schade

lijke agens aan te tonen. Daarmee was de cirkel: waarneming, onderzoek, con

clusie en technologisch onderzoek gesloten en kon de preventie beginnen.

De signalering van prikkeling van ogen en slijmvliezen van de luchtwegen

(1977) bracht technici op de gedachte een verband met spaanplaat aan te nemen.
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Dit makkelijk te bewerken en relatief goedkoop materiaal bevat de ureum

formaldehyde lijm. De overmaat formaldehyde in deze lijm kan vrijkomen en

is bij onvoldoende ventilatie de boosdoener. De Nijverheidsorganisatie TNO

bleek in staat met behulp van een meetopstelling de emissie van spaanplaat

te bepalen en de eisen, die aan dit materiaal moeten worden gesteld, te for

muleren.

In het kader van de milieutoxicologie heeft de organisatie TNO in 1977 een

uniek document laten verschijnen. Gedurende drie jaar werkten vijftig man

hard aan dit omvangrijke project, dat inzicht geeft in de bepaling van poten

tiele milieu-effecten in het water van chemicalien en afvalwater: afbreekbaar

heid, toxiciteit en bio-accumulatie. Mens en milieu stonden hierbij centraal.

De effecten van vervuiling hebben de rapporteurs van TNO in het jaarverslag

als volgt weergegeven.

Tabel 1. Enige effecten van vervuiling, geassocieerd met verschillende

niveau's van biotische organisatie.

Organisatieniveau Effect

~iomoleculen Mutageniteit, erfelijke afwijkingen

pe cel Stofwisselingsstoornissen

~e weefsels Gezwelvorming

~t orgaan Misvormingen

~et organisme Sterfte, groeireductie

~e populatie Reproductievermindering

pe biocoenese (leefmilieu) Verlies van diversiteit

~et ecosysteem (leefgemeenschap) Eutrofiering

Naast mogelijke nevenwerkingen van geneesmiddelen zullen voortdurend bij on

begrepen ziektebeelden de bijwerkingen van bestrijdingsmiddelen in gedachten

moe ten worden gehouden.

De gevaren van asbest, die op nationaal en internationaal niveau zijn bestu

deerd hebben door signalering van mesothelioom-patienten geleid tot een tech

nologische benadering in de zin van een organisatie van het routinematig

electronen-microscopisch onderzoek naar asbest in weefsels, water en lucht

en het afkondigen van het Asbestbesluit. Een en ander heeft geleid tot een

wijziging van het Speelgoedbesluit (Warenwet), waarin een algeheel verbod van

de toepassing van asbest in kinderspeelgoed is opgenomen.
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Ik memoreer in het kader van de preventie de verkeersveiligheid, de veilig

heid van mensen die aan omgevingsfactoren zijn blootgesteld en het daardoor

noodzakelijke signalerend onderzoek met behulp van meetapparatuur. actieve

opsporing van risico's voor verschillende leeftijds- en beroepsgroepen, de

woningbouw, optimalisering van meetprocedures en verfijning van operatie

microscopen.

Deze zeer onvolledige opsornming van enkele bedreigingen van mens en milieu

getuigen ervan dat door intensieve samenwerking van technici en medici deze

tot een oplossing kunnen worden gebracht.

Bij de pseudopreventie kwam de massale screening ter sprake, die nog steeds

een wetenschappelijk fundament mist. In de literatuur vond ik het bericht

dat het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in 1854 een rapport uitbracht

over woningen. Enkele jaren geleden congresseerde het Instituut over screening.

*De laatste tien volledige jaargangen van "huisarts en wetenschap" ) getuigen

ervan in hoeverre de huisarts met de massale en ongerichte bevolkingsonder

zoeken heeft afgerekend: de index bevat over deze materie geen artikelen.

Waarschijnlijk hebben de tien punten van Wilson en Jungner (1968) daaraan

meegewerkt.

Volledigheidshalve en terwille van de lezer laat ik deze collectively

"principles" hier integraal volgen:

1. The condition sought should be an important health problem.

2. There should be an accepted treatment for patients with recognized

disease.

3. Facilities for diagnosis and treatment should be available.

4. There should be a recognizable latent or early symptomatic stage.

5. There should be a suitable test for examination.

6. The test should be acceptable to the population.

7. The natural history of the condition, including development from latent

to declared disease, should be adequately understood.

8. There should be an agreed policy on whom to treat as patients.

9. The cost of case-finding (including diagnosis and treatment of patients

diagnosed) should be economically balanced in relation to possible

expenditure on medical care as a whole.

10. Case-findings should be a continuing process and not a "once and for

all" project.

*)Maandblad van het Nederland Huisartsen Genootschap
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Verschillende keren is in het voorgaande duidelijk geworden dat de medische

wereld het niet buiten de technische hulp van ingenieurs en de kennis van

gedragswetenschappers kan stellen.

Voor een optimale preventie zullen nodig zijn:

- Een "silent prevention" *) van hen die het aangaat;

- Verschillende, duidelijk aanwijsbare comminicatiekanalen tussen de diverse

professies en disciplines;

- Een bereidheid tot breed overleg voor planning en uitvoering van relevante

projecten, alsmede "pooling" van nationale en internationale gegevens, om

dat deze problemen wereldwijd zijn en de oplossingen dat ook moeten zijn;

- Een samenwerking tussen medici en technici en andere nader te bepalen dis

ciplines, die culmineert in de ontwikkeling van een "humane", medische

technologie. Het rapport "Development of Medical Technology, Opportunities

for Assessment" van het Congres van de Verenigde Staten (augustus 1977)

vormt daartoe een fraaie aanzet.

De vraag kan worden gesteld of incidentele congressen en symposia voldoende

zijn om de voor samenwerking zo noodzakelijke trait d'union te vormen.

Indien dat niet het geval is, zou de Voorlopige Dienst Wetenschapsvoorlichting

van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen bruggen kunnen slaan

en zo de coordinatie van informatie, voorlichting en inventarisatie van acti

viteiten in binnen- en buitenland tot stand kunnen brengen.

Dan kan het tijdperk van een ingenieuze preventie aanbreken.

Slot en samenvatting

Veel onderwerpen zijn hier onbesproken gebleven, zoals de gezondheidsvoor

lichting en -opvoeding, de anticiperende geneeskunde, de politieke implica

ties van preventie, de aantallen "patienten" waarop de verschillende vormen

van preventie betrekking hebben, het geld en de mankracht.

Preventie zweeft nog al eens tussen toverformule en mythe.Vroege opsporing

van aandoeningen is een tijd lang tot een geloof verheven, soms met voorbij

gaan aan de cost-benefit aspecten en het afwegen van de mogelijkheden tot

het elimineren van de betreffende kwalen.

Thans is men er voldoende van overtuigd, dat mini-screening en maxi-inter

ventie grote aandacht verdienen.

Alleen op basis van gericht wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek

kunnen de prioriteiten bepaaldworden.

*) .Ontleent aan Edltiorial (1979) The Lancet, vol. I, 705.
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De kosten van preventieve en curatieve zorg verhouden zich tot elkaar als

I tot 9. Deze verhouding vertoont gelijkenis met het beeld van de 10 pro

cent gezonden en de 90 procent niet-gezonden. Rierin zijn verschuivingen

mogelijk als wij bedenken dat in de Verenigde Staten in 1977 bijna twee

miljoen onnodige chirurgische ingrepen z~Jn verricht, waarbij ruim 10.000

patienten het leven lieten. Deze overbodige ingrepen kostten de gemeenschap

ongeveer vier miljard dollar. Op grond van deze bevindingen beveelt de

Commissie van Onderzoek uit het Ruis van Afgevaardigden het Congres aan,

nieuwe criteria voor de bevoegdheid van chirurgen vast te stellen.

Er zijn gelukkig in Nederland geen aanwijzingen dat op dezelfde schaal on

nodig wordt geopereerd. Ret verwijssysteem van de huisarts maakt de kans

daarop veel geringer. Toch vergen de iatrogene pandemieen van orchidopexieen

en tonsillectomieen een groter preventief besef, evenals de gevolgen van

flesvoeding, het overmatig gebruik van farmaca, de verkeersveiligheid en de

adipositas. Dat ook verslavingsziekten (alcolhol, drugs en sigaretten) in

deze rij eveneens thuishoren behoeft nauwelijks commentaar.

De ingenieur werkt over het algemeen meer grootschalig dan de huisarts. Ret

werk van de huisarts is vrijwel uitsluitend gericht op de individuele mens

en diens naaste omgeving, zijn gezin, werkmilieu en ecosfeer. Wil de huisarts

tot een goede en uitvoerbare holistische, preventieve gezondheidszorg komen,

dan zal hij door scherp te signaleren en deze signalen door te geven, met de

ingenieur en andere disciplines tot een preventieve gezondheidskunde moe ten

komen. Vanuit deze tank, die aanvankelijk meer op een ideeenbus zal lijken,

kan het gebouw van een preventieve gezondheidskunde worden opgetrokken.

Als de huisarts de individuele mens en zijn gezin bewaakt, de bedrijfsarts

het werkmilieu en de milieuhygienist de ecosfeer, kan uit een hechte samen

werking van deze disciplines een goede individuele en algemene preventie wor

den geboren. De genoemde professionele werkers zullen echter weI moe ten be

seffen, dat veer de conceptie, die tot deze geboorte moet leiden, al veerzorg

moet worden bedreven.

Als het symposium "Ingenieur en Preventie" er in slaagt daartoe een bijdrage

te leveren, zijn wij al een stuk op weg.

Literatuur

Aalderen, R.J. van., Knottnerus (1978)

Is de huisarts in staat preventieve taken op zich te nemen?

Huisarts en Wetenschap 2i.424



- 107 -

Congress of the United States. Office of Technology Assessment.

Development of Medical Technology.

U.S. Government Printing Office Washington, 1977.

Durinck, J.R., Munnik, J.P.A.

Herhaald meten in het algemeen preventief onderzoek.

Academisch proefschrift, Groningen, 1978.

Durinck, J.R., Munnik, J.P.A.

Een longitudinale benadering van algemeen preventief onderzoek.

T. Soc. Geneeskunde 56.656.

Eerenbeemt, H.F.J.M. van den

Arts en sociaal besef in Nederland in historisch perspectief.

Uitgeverij H. Gianotten, Tilburg, 1969.

Froe, A. de.

De wisselwerking tussen geneeskunde en maatschappij. In: Leven met de

wetenschap.

A. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij N.V. Urecht, 1968.

Fry, J.

A new approach to medicine.

M.T.P. Press Limited, Lancaster, England, 1978.

Hodgkin, K.

Towards earlier diagnoses.

Third edition, Churchill Livingstone, Edinburgh, London, New York, 1973.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Rapport over de instelling van een Dienst Wetenschapsvoorlichting, 1977.

Lende, R. van der.

Voorkomen is beter dan genezen.

Koninklijke Drukkerij Van Gorcum & Compo Assen, 1975.

MacWhinney, Ie R.

The early signs of illness.

London, Pitman, 1964.

Nijverheidsorganisatie T.N.O.

Jaarsverslag 1977 - 1978.

Druk Semper Avantie B.V.

Pereira Gray, D.J.

Home visits in general practice.

Boerhaave Cursus "Het huisbezoek", 1979.

Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen.

Documentatie 26e jaargang 2. 1979.



- 108 -

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

De komende vijfentwintig jaar.

Staatsuitgeverij 's Gravenhage, 1977.

Wilkens, R.H.

The hidden alcoholic in general practice.

Elek. Science, London, 1974.

Wilson, J.M.G. and Jungner, G.

Principles and practice of screening for disease.

Public, Health Papers no. 34. World Health Organization, 1968.



- 109 -

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG IN EEN TECHNO-CULTUUR

prof.dr. H.H.W. Hogerzeil

Instituut voor Sociaal Medische Wetenschap, Rijksuniversiteit Groningen.

"Wat betekent dat,'l zeide Pluizer. "Kun je

mij verbieden? Weet je niet hoe sterk ik

ben". "Ik wil niet", zei Johannes.

Frederik van Eeden.

In deze bijdrage aan het THE-symposium "Ingenieur en Preventie" worden moge

lijke uitgangspunten voor een preventieve gezondheidszorg in de technocultuur,

waarin wij leven, besproken.

Deze uitspraak:"We leven in een technocultuur",houdt in dat ons overleven en

functioneren en de gemakken waaraan we gewend zijn geraakt door techniek en

wetenschap worden bepaald.

De negatieve invloeden van de technocultuur op de gezondheid worden meestal

pas laat herkend en erkend en hun preventie vergt goed gecoordineerd onder

zoek vanuit zeer verschillend kennisgebied en een manier van denken, die we

ons eerst zullen moeten eigen maken.

Bij preventie moe ten we een onderscheid maken tussen preventieve geneeskunde

en preventieve gezondheidszorg. De werking en het nut van de preventieve

geneeskunde is gemakkelijker aan te tonen dan die van de preventieve gezond

heidszorg.

Preventieve geneeskunde is als immunisatie tegen infectieziekten een naar

voren geschoven zeer vroege geneeskunde en als hygiene een directe bestrij

ding van bacterien, die je ziek maken met diarrhee of tuberculose, hoest of

malariakoorts. Deze vorm van preventie kan met groot gemak haar resultaten

in daling van de sterfte aantonen en bezorgt bij de toepassing weinig last

aan de bevolking. Preventieve gezondheidszorg, welke zich richt op de ef

fecten van een technocultuur, op omgeving en gedrag heeft voor de bevolking

en misschien ook weI voor sommige zorgverleners geen duidelijk verband met

ziekte en geneeskunde. De resultaten zijn weI aantoonbaar, maar niet specta

culair. Zij spreken ons niet erg aan.

Waarschijnlijk weten we en begrijpen we nog te weinig van de mechanismen,

die zich voordoen om helder en overtuigend te kunnen duidelijk maken waarom

hee gaat.

Sommigen zullen het toch niet eens zijn met een uitspraak in de congres

folder: "De put dempen als het kalf verdronken is';,blijkt in deze een

karakteristiek Nederlands spreekwoord te zijn. Ten eerste weet men in geen
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enkel land hoe de put te dempen, zonder tegelijkertijd het kalf te laten om

komen van dorst en ten tweede staat de preventieve gezondheidszorg niet voor

een nationaal Nederlands probleem, maar voor internationale vraagstukken,

welke samenhangen met zaken als afvallozing, luchtverontreiniging, energie

verbruik, massaproduktie, wapenovervloed, grondstoffenschaarste, bevolkings

toename en soortgelijke vraagstukken.

Bovenstaande opsomming kan als illustratie dienen van de moeilijkheden, waar

voor we komen te staan als we de gezondheidsbedreigende invloeden van pro

ducten of productiemethoden van een technocultuur willen onderzoeken om deze

te voorkomen. De gevolgen van deze invloeden moeten nieuwe ziektebeelden zijn

of bekende ziektebeelden met een nieuwe oorzaak.

Maar hoe moet je iets vinden als je niet weet wat je zoeken moet en nog minder

waar de oorzaak, verborgen onder talrijke andere variabelen, kan liggen,

zoals dat met name voor lange termijn effecten geldt.

Bij de oordeelsvorming over de invloed van een technocultuur op de gezond

heidstoestand der bevolking zijn zowel bij de beoordeling van de omgeving als

van de gezondheidsvariabelen, de hiervoor gebruikte methoden en technieken

buitengewoon belangrijk.

Ret gaat om de instrumenten, de theorie van het meten en de bewerking der

waarnemingsuitkomsten (Durinck, Munnik, 1978). Voor de ontwikkeling van

methoden en technieken is een samenwerking van ingenieur, methodoloog en

medicus nodig. Deze ontwikkeling geldt enerzijds de betrouwbaarheid en nauw

keurigheid van het instrument en de methode ter vermijding van systematische

en toevallige meetfouten en anderzijds de verhoging van de validiteit van de

waarneming en van het informatiegehalte van de waarnemingsuitkomst.

Meettheorie, meettechniek, systeembouw zijn onmisbaar bij vergelijkend be

volkingsonderzoek, De Kleijn-deVrankrijker, 1974, 1977; Nieveen, mei 1971;

Smits, Bakker, 1978; Burema, Sturmans, Valkenburg, 1974, 1977., en bij het

opsporen van factoren in het omgevingssysteem van de mens, die gezondheids

stoornissen (kunnen) veroorzaken. (Biersteker, Zielhuis 1975, van der Lende,

1975). Juist dit soort onderzoek maakt preventieve gezondheidszorg mogelijk;

sterker nog dit soort onderzoek is preventieve gezondheidszorg.

De plaats en de functie der preventie naast de andere activiteiten in de

gezondheidszorg kan als voIgt worden aangegeven:

Gezondheid is een samengesteld begrip, opgebouwd uit de instrumenteel meet

bare gezondheidstoestand en uit het gedrag dat iemand door zijn lichaam

toont als presentatie van zichzelf; in de "gezondheid" z~Jn deze beide

aspecten niet van elkaar te scheiden, maar men moet beide wel onderscheiden
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bij onderzoek naar de oorzaak van gezondheidsstoornis en/of afwijkend gedrag.

Gezondheid kan worden beschouwd als een resultante van de interactie tussen

lichaam, gedrag en omgeving. Ret menselijk organisme stelt net als ieder

ander organisme voorwaarden aan zijn omgeving, zijn biotoop, om te kunnen

overleven, sociaal te kunnen functioneren en lichamelijke satisfactie te

kunnen ervaren. Om deze voorwaarden te kunnen onderzoeken voeren we het be

grip bio-nomie in, van bios - leven en nomos -wet.

Riermede kunnen we aangeven in hoeverre de omgeving, inclusief de door ons

gemaakte cultuur, overeenkomt met de lichamelijke en geestelijke behoeften

van het menselijk organisme, dan wel een bedreiging hiervoor vormt. Na deze

inleidende opmerkingen kunnen we gezondheidszorg als volgt omschrijven:

Gezondheidszorg is erop gericht de mens als gezonde zuigeling te laten be

ginnen in geborgenheid en veiligheid, zijn ziekten te voorkomen of te be

handelen en zijn functiebeperkingen te integreren in zijn dagelijks bestaan,

zodat hij zelfstandig kan leven in een omgeving en gemeenschap, welke over

eenkomt met zijn lichamelijke en geestelijke behoeften en hij op een fysiolo

gisch tijdstip ala volwaardig mens kan sterven.

Indien de gezondheidszorg wil beantwoorden aan deze omschrijving zijn de

volgende activiteiten nodig.

- Een algemene gezondheidszorg, welke rekening houdt met de wetten t welke de

bionomie aan de omgevingsstructuren waarin de mens leeft stelt en welke

gericht is op het voorkomen, de preventie, van ziekte of ongeval door middel

van hygiene, afscherming t ergonomie, normstelsels, wetgeving, weerstands

verhoging t gedragsbeinvloeding en onderwijs.

- Geneeskunde: het ingrijpen in een proces dat zich in het lichaam ontwikkelt,

klachten geeft en de kans op functiestoornis of onfysiologisch levenseinde

met zich brengt.

- Resocialisatie voor het integreren van functiebeperkingen en het zich weer

kunnen handhaven met een handicap, dan weI verzorging, indien dit niet

mogelijk is.

Preventie vergt een eigen manier van denken, vergt een aparte instelling bij

zorgverlener en populatie, vergt kennis omtrent de wordingsgeschiedenis en

oorzaak van aandoeningen, vergt begrip voor politieke prioriteiten en maat

schappelijke verhoudingen. Preventie is alleen mogelijk als men:

- de oorzaak van het ontstaan der aandoening en het procesverloop kent,
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- de oorzaak technisch kan bestrijden,

- de oorzaak maatschappelijk kan opheffen, en

- de technische bestrijding en maatschappelijke opheffingvan de oorzaak poli-

tiek geaccepteerd kan krijgen.

Preventieve gezondheidszorg denkt en werkt op populatieniveau. Invloeden

worden geacht in te werken op een totale groep (lawaai van een stempelmachine

op een produktieafdeling) of op een totale bevolking (vliegtuiglawaai, lucht

vervuiling, oorlogshandelingen).

Bij preventie gaan we, evenals bij de humane biologie en de sociaal-medische

wetenschap, ervan uit dat het lichaam gezond functioneert of stoornissen

toont door de interactie van klimaat, omgeving, materie, genetische code,

gedrag en cultuur. Tot cultuur rekenen we ook gezondheidszorg. Omgeving en

cultuur leveren o.a. energie, bouwstoffen, micro-organismen, informatie,

voorbeeldgedrag, relaties, kennis, licht toxische produkten en gevaren, maat

schappelijke eisen, bescherming, veiligheid.

Al deze factoren beinvloeden de toestand van het lichaam, het gebruik dat we

van het lichaam kunnen maken, de wijze waarop wij onszelf door het lichaam

presenteren aan de andere

Met drie voorbeelden willen we dit interactieproces omgeving/gedrag/mense

lijk organisme verduidelijken en kiezen hiervoor:

- omgevingsverandering en evolutie,

- micro-organisme en epidemie, en

- gedrag en gezondheidsstoornis.

Deze drie voorbeelden van zeer algemene, bij aIle levende organismen voor

komende reactiepatronen, kunnen ons helpen het mechanisme technocultuur/

gezondheid te begrijpen en te kunnen onderzoeken, welke preventieve gezond

heidszorg hierbij nodig en mogelijk is.

~g~Yi~g~Y~E~~~~Ei~g_~~_~Y~1~~i~

De evolutie is eigenlijk het fraaiste voorbeeld van interactie tussen kli-

maat, omgeving, materie en genetische code. Maar deze uitspraak stelt ons

weI voor het probleem van de betrouwbaarheid van conclusies welke uitslui

tend op basis van retrospectief onderzoek kunnen worden gemaakt. Bij retro

spectief onderzoek heeft men eigenlijk altijd gelijk; als er andere feiten

aan het licht komen, brengt men de uitspraken hiermee in overeenstemming.

Dat behoeft ons niet aan de werkelijkheid van het feit der evolutie te doen
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twijfelen, evenmin als we behoeven te twijfelen aan het uitsterven van

soorten.

Maar er blijven vragen onopgelost. Het antwoord op de vraag, wat de select ie

kans bepaalt, is waarschijnlijk: de betere kans op overleven van de soort

door voortplanting (vergelijk: de discussie Maarten 't Hart/K. van het Reve,

1979). De vraag: "Wat bepaalt de mutatiekans"? is met de huidige informatie

niet te beantwoorden.

Bijna 90% van de tijd dat de aarde bestaat, speelde zich alles ongewerveld

in zee af. Rond 500 miljoen jaar geleden begon allerlei het land op te krui

pen alsof het de zee uitgejaagd werd: planten, insecten, gewervelden. We

denken dat Ramapithecus, de eerste aapmens, 14 miljoen jaar geleden in

Afrika, Europa en India leefde en 4-1 miljoen jaar geleden de prototypes van

de menselijke soort, Australopithecus en Homo erectus, in Afrika ontstonden.

De laatste zwierf de wereld in en uit hem ontstond 30 - 40.000 jaar geleden

de Cromagnon mens, tot welke soort alle rassen ter wereld ook nu nog behoren.

Omdat er aIleen fossiele resten van mensen zijn, weten we over hun ziekten en

doodsoorzaken minder dan over hun culturen. We weten zeker dat er verande

ringen optraden in de omgeving, we weten ook zeker dat de primaten evolueerden

tot Homo sapiens, van minder naar meer complex met steeds meer herseninhoud,

een steeds kleinere hoektand, meer bewust organiserend en minder instinct

handelen. Maar waarom nu juist daze ontwikkeling is moeilijk te doorgronden.

De vraag naar het werkingsprincipe der evolutie blijft onbeantwoord. Ter

orientatie: Julian Huxley & H.B.O. Kettlewell; Charles Darwin and his world

(1965); R.E. Leakey: Origins (1977), Charles Darwin: The origing of species

(1950). De bladen La Recherche en Scientific American publiceren geregeld

over evolutie en allerlei vormen van archeologische wetenschap.

~!£E~:~Eg~~!2!~_~~_~E!~~!!~

Een geheel ander voorbeeld vormen de micro-organismen. Micro-organismen

hebben enorme sterfte onder de bevolking veroorzaakt. De eerste informatie

hierover gaat terug tot de malaria-epidemie in de jaren 450, welke mede

het Romeinse Rijk te gronde richtte en de pest-epidemie van Justanianus,

welke in 542 een einde maakte aan het Byzantijnse Rijk.

In 1346 bereikt een pest-epidemie, afkomstig uit Centraal Azie via India

waar tesamen 23 miljoen doden vielen, de Krim, waar de Tartaren besmette

lijken in de Genuese havenstand Kaffa schoten. In 1347 voeren 12 Genuese

ga18ien met pest aan boord Messina binnen. Van daar~it verspreidde zich
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de zwarte dood over Europa, waarbij naar schatting 25 miljoen mensen in

Europa stierven.

Een soortgelijk probleem deed zich rond 1493 met de syphilis-epidemie voor.

Merkwaardig is dat verhalen over epidemieen niet voorkomen in Egypte tijdens

de pyramidebouw of in Assyrie bij de stedenbouw, hoewel daar toch duizenden

slaven 1n zeer primitieve omstandigheden samenleefden.

Dat in Europa, waar men bovendien graag oorlog voerde en waar vaak hongers

nood voorkwam, de gemiddelde levensverwachting niet hoog was laat zich ge

makkelijk indenken. Rond 1900 begon men de oorzaak van de infectieziekten,

de micro-organismen te ontdekken. Hierdoor werd passieve preventie in de

vorm van hygiene, en actieve preventie in de vorm van immunisatie als bewust

toegepaste preventieve geneeskunde mogelijk.

Vanaf het midden der 18e en tot het midden der 20e eeuw, 1750 - 1950, is het

sterftecijfer gedaald door een afname van het aantal overledenen op jongere

tot zeer jonge leeftijd. Een groot aantal mensen bereikt nu het fysiologisch

geachte levendseind. Levensverwachting = levensduur.

We ontmoeten bij micro-organisme en epidemie een soortgelijk probleem als

bij de evolutie. Vragen, welke we juist voor de toepassing van preventieve

gezondheidszorg zo graag opgelost zouden zien, blijven onbeantwoord.

Waarom verdwijnt de lepra uit Europa en waarom presenteert de syphilis zich

als een zeer gevaarlijk, relatief snel verlopend ziektebeeld?

Waarom begint de sterfte reeds in 1750 te dalen, wanneer hygiene en voedsel

voorziening, de redenen die McKeown (1976) hiervoor opgeeft nog maar weinig

verbeteren?

Waarom geen epidemieen in de literatuur voor het begin van onze jaartelling?

~~~~~~:_~~-~~~~~~~=£~~~:~~~~~~~:~
Als infectieziekten, voedselgebrek en ooriog verdwijnen verschuift de

sterfte, tot op dit moment, naar de oude tot zeer oude Ieeftijd. In 1975

was 92,4% der overledenen ouder dan 45 jaar en 68% ouder dan 65 jaar

(C.B.S.). De doodsoorzaak is in 70% van alle sterften een hart-vaatziekte

of kanker.

Hart-vaatziekten, Iongcarcinoom, chronische aspecifieke longziekten, ver
keersongevallen en vetzucht worden weI gedragsziekten genoemd, omdat onge-

zond gedrag of een ongezonde leefwijze van invioed is op het ontstaan van

deze aandoeningen. Preventieve gezondheidszorg door middel van gedragsbe

invloeding is hier dus mogelijk.
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25% van aIle overledenen is ouder dan 75 jaar en sterft aan een hart-vaat

ziekte. Het is begrijpelijk dat men dan zegt: "Nou, dan valt dat ongezonde

gedrag als doodsoorzaak nog weI mee". Hierbij moet men echter twee dingen

bedenken: de mensen die nu overlijden op een leeftijd ouder dan 75 jaar,

hadden in hun jeugd een ander leefpatroom en de sterfte aan hart-vaatziekte

en andere "gedragsziekten" verschuift naar jongere leeftijdsgroepen. Er is

een toename aan sterfte door kanker. Het ~s nog niet zeker of zich een trend

ontwikkelt; evenmin is het duidelijk wat de oorzaak is, gedrag, voeding, of

milieu, maar er is voldoende aanleiding hierover na te denken.

Gedrag is niet aIleen belangrijk voor preventie van sterfte. Gedrag ~s ook

presentatie van mijzelf in en door het lichaam en van de wijze waarop ik hier

mee sociaal kan of wil functioneren.

De toename in een tiental jaren van het aantal volledig arbeidsongeschikten,

AAW - WAO, tot meer dan 10% der beroepsbevolking is een onopgelost raadsel

en een onbegrepen verschijnsel.

Verandering in gedrag? Gevolg van gedrag? Verandering in beoordeling door

zorgverlening en bedrijfsvereniging? Verslechtering van de gemiddelde gezondheids

toestand? Er wordt wel beweerd, dat de WAO in feite een verkapte WW is. Mij

is geen vergelijkende studie bekend waaruit blijkt dat een belangrijk deel

der WAO-gerechtigden geen gezondheidsstoornis heeft.

Nederland heeft een gezondheidszorg, die de sterfte naar oudere leeftijds

groepen heeft verschoven. Het gehele geboortecohort wordt zonder natuurlijke

selectie of afval en zonder oefening geconfronteerd met onze huidige werk-,

leef-, woon en geniet/lustwijze. Door deze aselecte confrontatie treedt een

discrepantie op die o.a. in een selecte WAO-populatie zichtbaar wordt. Dat

dit na het 40e jaar gebeurt is begrijpelijk omdat op die leeftijd bij sommige

groepen de symptomen van stoornissen en functiebeperking beginnen (v.d.

Hoeven, 1971).

Maar er is waarschijnlijk meer aan de hand en dat brengt ons na een lange

weg bij het eigenlijke thema: Preventie in een omgeving van technocultuur.

!~£~~Q£~!!~~E_~~_EE~y~~!!~y~_g~~Q~2h~!2~~QEg

De wereld waarin we in ons land, maar ook daarbuiten leven, wordt steeds

meer een gemaakte wereld, ondanks de ontelbare boeken over wilde planten

en televisiefilms over natuurdieren, welke ons anders willen doen geloven.

We kunnen ook niet anders en we willen niet meer anders dan in een techno

cultuur leven, maar we hebben weinig inzicht in de lange termijn-effecten

hiervan op onze omgeving, geestelijke gezondheid, genetisch materiaal, ge

zondheidstoestand en leervermogen. Ret is een metafysische, biologische, ken-
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theoretische en politieke vraag hoe we evolutie, epidemie en gedragsziekte

begrijpen en verklaren. "Wordt nu 60 - 90% van de carcinomen door milieu

factoren veroorzaakt of is er een zeer ingewikkeld en wellicht niet ont

warbaar samenspel van carcinogene en niet-carcinogene factoren dat de re

latie tussen de thans bekende carcinogenen en het optreden van kanker ver

hult"? (Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, 1979).

De potentie van ons genenpatroon is ontwikkeld in een miljoenen jaren

durende informatie-uitwisseling met de natuurlijke omgeving; het is weer

loos tegen onbekende en vooral onherkenbare technoprodukten (Hillenius 1976,

Tinbergen 1976). Lawaai, waarvoor we onze oren niet kunnen sluiten is een

voorbeeld. Maar het menselijk aanpassingsmechanisme beschikt over een zo

groot maskerings- en incasseringsvermogen, terugkoppeling, en homoiostase, dat

de gevolgen van allerlei cultuurfactoren pas op langere termijn zichtbaar

worden, hetgeen wetenschappelijk onderzoek buitengewoon moeilijk maakt.

Bij de evolutie was er soortvorming op basis van mutatiekansen en interactie

tussen natuurlijke omgeving, eigenschappen van materie, eigenschappen van

gedrag, vastlegging in genetische codes. Er was geen preventie, maar wel ont

wikkeling in de tijd en een leerproces binnen natuurlijke kaders. Bij de

micro-organismen en het voedselgebrek is preventieve of substitutiegeneeskunde

mogelijk van bekende afwijkingen.

Bij gedragsziekten gaat het om voorzienbare ontwikkelingen en is preventie

door middel van gedragsbeinvloeding mogelijk.

Bij de technocultuur bestaan de zojuist genoemde preventiemogelijkheden niet;

de aanpassing aan de omgeving door mutatie in de tijd die bij de evolutie een

grote rol speelt, ontbreekt omdat alles zich in 100 jaar afspeelt; de keuze

factor, die bij gedragsziekten bestaat, ontbreekt, omdat de technocultuur in

ruimtebeslag, pollutie, voedselaanbod, wapengeweld, en monotone informatie

iedereen treft, zonder ontsnappingskans; ook het meest afgelegen eiland en

de meest onbegaanbare woestijn of poolzee is ingeschakeld in de recreatie

business.

Men kan de invloed der technocultuur op de gezondheidstoestand nog het best

vergelijken met de invloed der micro-organismen, voordat het bestaan hiervan

ontdekt was en preventie door hygiene of immunisatie mogelijk werd.

Op dit moment bestaat er op soortgelijke w~Jze onvoldoende kennis over de

relatie technocultuur-gezondheidstoestand.

De technocultuur kan men grofweg typeren als een samengaan van wetenschap,

techniek en automatisering met de massaproduktie van goederen, mensen en

denkwijzen.
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Andere cultuurpatronen gaan te gronde, moeten te gronde gaan omdat aileen

een techno-monocultuur in staat is tot massaproduktie.

De techno-monocultuur eist ruimte, energie, grondstoffen, en afvalopslag, ver

schaft informatie, bepaalt het gedrag, regelt de gezondheidszorg, stelt het

voedselpakket samen, heeft invloed op de samenstelling van water, bodem, en

lucht en zorgt voor de bewapening van groepen.

Zoals aile monoculturen is ook deze kwetsbaar en loopt het gevaar zichzelf

te verstikken. Dat gevaar bestaat met name in de kwalitatieve verande

ring van de omgeving tot een leefsituatie met factoren die door het mense

lijk organisme niet herkend en verwerkt kunnen worden, waardoor binnen die

mens systeemveranderingen kunnen gaan optreden.

Eenzelfde gevaar doet zich voor in een kwantitatieve verandering der omge

ving: teveel aan op zichzelf onschadelijk of zelfs nuttige stoffen enerzijds,

te weinig aan onontbeerlijke stoffen anderzijds.

Er zijn discrepanties in de lichamelijke en geestelijke belasting waardoor

overpiek en onderbelasting het gemiddelde levenspatroon kenmerken.

Bewapening wordt nog niet gezien als een terrein van preventieve gezondheids

zorg, hoewel bewapening gemaakt wordt ter bevordering van sterfte en invali

diteit.

De natuur waaruit het menselijke organisme ontstaan is streeft naar gediffe

rentieerde leefgemeenschappen (ecosysteem) voor overleven en functioneren.

Dit principe wordt door de techno-monocultuur principieel afgewezen en het

nut ervan wordt ontkend.

We beginnen ons bewust te worden dat grenzen zijn bereikt en reeds veelvuldig

zijn overschreden. Onvoldoende kennis maakt preventie tot een moeilijke maar

niet minder dwingende opgave.

Wanneer we willen vermijden dat net als in de Middeleeuwen epidemieen gaan

optreden, zullen we ons de noodzakelijke kennis voor de preventie hiervan

eigen moeten maken door reflectie en onderzoek.

Dit onderzoek zal zich vooral moeten bezighouden met de biochemie, de relatie

omgeving, gedrag, cultuur en gezondheid. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn

genetica, celbiologie, sociobiologie, vergelijkende biologie, toxicologie,

culturele anthropologie, medische anthropologie, filosofie en de verbindende

theorieen of, zo u wilt, paradigma's van fysische waarschijnlijkheden,

eigenschappen van materie, eigenschappen van gedrag, eigenschappen van wel

bevinden, meten en de betekenis van waarnemingsuitkomsten.

Naast kennis is voor alles bereidheid tot acceptatie van het probleem nodig.

Iedereen heeft preventie nodig, preventie heeft iedereen nodig.
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Gebrek aan kennis maakt een efficiente planning en toepassing van preven

tieve gezondheidszorg voorlopig onmogelijk. We moeten beginnen uitgangs

punten te formuleren voor een strategie welke tot een dergelijke preventieve

gezondheidszorg kan leiden. Een aantal suggesties hiervoor staat hieronder

opgesomd.

Uitgangspunten voor een preventieve gezondheidszorg in een technocultuur

- (school) onderwijs in bionomie en ecologie, informatie aan de populatie,

- bevordering bionomisch onderzoek: verband omgeving, cultuur, gedrag, ge-

zondheidstoestand,

systematisch signaalonderzoek omgeving,

- systematisch signaalonderzoek gezondheidstoestand populatie,

- onderzoek arbeidsverzuim en arbeidsongeschiktheid,

- vaststellen prioriteit gezondheidstoestand in concurrentie met andere

prioriteiten.

- vaststellen noodzaak produkten en produktiemethoden voor het overleven van

de wereldbevolking zonder schade voor de gezondheidstoestand van deze of vol

gende generaties,

- overleg inzake behoefte aan produkten,

- ontwikkeling meetinstrumenten, meettheorieen, simulatiemodellen, systeem-

theorieen,

bevordering van het besef dat volgende generaties recht hebben op gezond

heid, en

- reflectie op andere cultuurvormen en relativering der verworvenheden van de

technocultuur.
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OPENBARE GEZONDHEIDSZORG EN DE INGENIEUR

C.A. Vermeulen, Geneesheer-directeur GGenGD

Public health as a science reveals to us the stupendous fact that man is

born to health and longevity, that disease is abnormal, and death except

from old age is accidental, and that both are preventable by human

agencies (dr. Stephan Smith, 1973).

Nadat de infectieziekten onder kontrole zijn gekomen is er op medisch ge

bied niet zo veel meer uitgedokterd dat in zijn toepassing de gehele be

volking ten goede komt. De sterfte in Nederland, zoals ook in de gehele

Westerse wereld, wordt momenteel beheerst door drie hoofdooteaken, namelijk

hart- en vaatziekten (! 45%), kwaadaardige gezwellen (! 25%) en ongevallen

(! 8 %). Zij vormen totaal ongeveer driekwart van onze sterfte. Medische in

spanningen met hartbewakingsafdelingen, chirurgische behandelingen, bestra

len en chemotherapie zijn niet in staat gebleken om deze sterfte terug te

dringen. De betekenis van de individuele arts voor de gezondheid van de ge

meenschap wordt nogal overschat. Bij het voorkomen dat beter is dan het ge

nezen speelt hij vaak een secundaire role Huisarts en specialist spannen

zich vanzelfsprekend in om de gevolgen van bijvoorbeeld een verkeersongeval

voor de patient te beperken. Het verminderen echter van het aantal verkeers

ongevallen is een geheel andere en veel gecompliceerdere zaak.

Het is gebleken dat het verwerven van inzicht omtrent het ingewikkelde net

werk van oorzaken die tot ziekten of ongevallen voeren noodzakelijk is om

tot preventie te komen. Globaal inzicht'kan vaak al voldoende zijn voor pre

ventief ingrijpenbijv. het gebruik van alcohol door automobilisten tegen

gaan om het aantal verkeersongevallen te verminderen. Het ontrafelen van alle

risicofaktoren die tot verkeersongevallen voeren is echter een veel meer om

vattende opgave. De medicus die zich daarmee bezig houdt heet ~£i~~mi2l02g.

Hij zal een dergelijk onderzoek sarnen doenmet anderen, zoals wegenbouwers,

voertuigkonstrukteurs, verkeerswetgevers, etc. De vermindering van het aantal

verkeersongevallen zal een gezamenlijke inspanning zijn met planners, kon

strukteurs, wegenbouwers, wetgevers, e.a.

Het inzicht dat de mens schade kan oplopen die zich niet direkt maar eerst

later openbaart, is het laatste decennium sterk toegenomen. Wij zijn ons be

wust geworden dat bij een aantal milieufaktoren de schade eerst na jaren

van blootstelling duidelijk wordt. Zo verwekt koolteer eerst na een tiental

jaren van blootstelling huidkanker. Zo ontdekte men pas na jaren dat asbest

werkers grote kans hebben op een kwaadaardige longafwijking.
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Modeme epidemiologische aktiviteiten dienen daarom een grote mate van kon

tinuiteit te bezitten.

Het ijveren voor verkeersveiligheid, het bestrijden van sigaretten roken

zijn, evenals het uitvoeren van immunisatieprogramma's, aktiviteiten die

voorkomen dat afwijkingen of ziekten ontstaan, wij noemen dit £!i~i!~

£!~Y~~~i~. Epidemiologisch onderzoek naar hart- en vaatziekten, kwaadaardige

gezwellen en ongevallen heeft ons tot nu toe een aantal risicofaktoren leren

kennen die de sterfte aan deze ziekten bevorderen. Vooral een aantal leefge

woonten bleek in dit verband riskant. Het zijn, u kent ze reeds, het roken

van sigaretten, het gebruik van alcohol, het teveel (vet) eten, het te weinig

bewegen en mogelijk ook het bloot staan aan te grote en langdurige emotionele

spanningen. Het voorkomen van de huidige volksziekten begint dus heel verve

lend eigenlijk in eerste instantie bij ons zelf.

U vraagt zich terecht af "Maar kan de dokter dan helemaal niets "meer bij

dragen"? Nu dat kan hij in zekere zin ook in preventief opzicht toch wei.

Via ~~yol~i~g~Q~~!!~Q~~~ maar ook in de praktijkvoering van de (huis)-artsen

kan men proberen de ziekte te ontdekken in een stadium dat nog geen klachten

geeft. De ontdekking in een vroegstadium geeft ons de kans om vroeg te behan

delen, waardoor wij het ziekteverloop in ernst, duur en afloop gunstig kunnen

beinvloeden. Wij noemen deze aktiviteiten ~~£~~~!i!~_£!~y~~!i~.Onzegezond

heidszorg kent deze geneeskundige onderzoeken, in de wandeling "bevolkings

onderzoek" genaamd, in velerlei soorten. Zo onderzoeken consultatiebureaus

en schoolartsen zuigelingen en scholieren op gezette tijden lIvolledig ll om bij

eventuele stoomissen in hun ontwikkeling snel te kunnen ingrijpen. Zo worden

werknemers periodiek vroeg-diagnostisch onderzocht door arbeidsbedrijfsgenees

kundigen.

Modeme gerichte bevolkingsonderzoeken die hun waardebewezen hebben zijn die

op phenylketonurie (bij babies), op baarmoederhalskanker en op borstkanker.

Via periodiek onderzoek van een weefselafstrijk van de baarmoedermond is het

mogelijk de sterfte aan baarmoederhalskanker met minstens een kwart te ver

minderen. Onderzoek in New York heeft aangetoond dat met hulp van o.a.

rontgenfotografie en systematisch aftasten van de borsten bij vrouwen boven

de 50 jaar een daling in sterfte aan borstkanker is te bereiken. In Nederland

wordt o.a. in Utrecht de waarde van dit bevolkingsonderzoek met steun van

het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene nader getoetst. Het is

bijzonder jammer dat aile pogingen om via bevolkingsonderzoek met rontgen

schermbeelding, of celonderzoek van het sputum, de ster£te van longkanker

te verminderen zijn mislukt.
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Voor wat betreft het bevolkingsonderzoek op hart- en vaatziekten zijn in

Nederland vrij veel projekten opgezet. Het onderzoek omvat meestal de op

sporing van risicofaktoren als choresterol en andere "vet"bepalingen in het

bloed, overgewicht, hoge bloeddruk, teveel roken, te weinig bewegen, etc.

Vooral het onderzoek op hoge bloeddruk, een symptoom dat "dicht" vooraf gaat

aan hartinfarct of vaatincident in de hersenen, lijkt produktief.

Epidemiologie, primaire en secundaire preventie vormen de hoofdaktiviteiten

van de openbare gezondheidszorg. Epidemiologisch onderzoek levert de infor

matie om de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs, de sportwereld, maar

ook de techniek te adviseren tot wetten, reglementen, normen en regels ter

bevordering van veiligheid en gezondheid. Het registreren van klachten en

symptomen in de geneeskundige praktijk of bij "bevolkingsonderzoeken" kan ons

via gegevensopslag, -verwerking en -analyse op het spoor brengen van een on

gezonde fysieke omgeving, c.q. sociale situatie, c.q. riskant persoonlijk ge

drag. De vermindering van c.q. verwijdering van schadelijke determinanten

~n het fysisch-chemisch milieu lijkt een sociale opdracht voor de ingenieur

en de preventief, c.q. sociaal geneeskundige.
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EPIDEMIOLOGIE EN PREVENTIE

dr.ir. J.R. Durinck

Biometrisch Centrum (Philips Medische Dienst)

Welke methode zij ook volgden, velen werden

besmet en op velerlei plaatsen.

Boccaccio's Decamerone.

De niet-medicus denkt bij het woord "epidemiologie" waarschijnlijk aan de

klassieke volksziekten zoals pest, cholera, typhus etc. De medicus, met name

de huisarts, zal wellicht het eerst denken aan de jaarlijks terugkerende

pieken in zijn arbeidsbelasting wanneer "de griep" weer zijn ronde doet. Met

dit soort epidemie is voor de huisarts preventieve aktie verbonden in de vorm

van zgn. influenza-injekties.

Het woord "epidemiologie" is reeds een tweetal eeuwen oud, maar het vak is pas

van deze eeuw, en de afbakening als tak van wetenschap is nog steeds gaande.

Degenen die zich epidemioloog noemen, geven nog geen eensluidende beschrijving

van hun objekt van onderzoek en hun werkwijze. Wat het objekt van onderzoek aan

gaat is het opvallend dat dit steeds verder verruimd lijkt te worden. Deze ont

wikkeling zal wellicht uitmonden in de afbakening van verschillende soorten

epidemiologie, zoals ook de klinische geneeskunde in vele specialisaties is

uiteengevallen.

Voorlopig houden we er aan vast dat de epidemiologie een studie betreft d~e

iets met ziekten te maken heeft. In een overzicht van 23 definities die

Lilienfeld onlangs gaf, komt 21 maal de term "disease" voor. Ook is het opval

lend dat de oudere definities - het overzicht loopt van 1927 tim 1976 - vaak

uitsluitend over infektie-ziekten spreken~ terwijl deze aparte vermelding na

1963 niet meer voorkomt. Deze verandering in optiek zal vermoedelijk zowel het

gevolg zijn van de succesvolle bestrijding van infektie-ziekten als van de

grote aandacht die de laatste jaren in de westerse wereld is besteed aan de

niet-besmettelijke (chronische) ziekten.

Epidemiologie heeft voor vele auteurs een boven-individuele, en meestal een

massale betekenis. Niet de afzonderlijke mens met zijn ziekte is het doelwit,

maar verzamelingen gelijksoortige gevallen. Voor betrekkelijk zeldzame afwij

kingen kunnen dat enkele tientallen gevallen zijn, soms zijn er in principe

honderdduizenden of miljoenen aan te duiden, zoals bij de hedendaagse volks

ziekten. Studiepopulaties van enkele duizenden zijn dan zeer weI te definieren.

Wanneer we de epidemiologie beschouwen als een zuiver beschrijvende wetenschap

is het haar taak weer te geven hoe veelvuldig een ziekte voorkomt als funk tie
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van een aantal variabelen bijvoorbeeld de tijd. Op het gebied van de besmet

telijke ziekten bestaan er modellen die in hun eenvoudigste vorm uitgaan van

) besmet individu en n te besmetten individuen.

Zowel op deterrninistische als op stochastische wijze is te berekenen hoeveel

personen op zeker tijdstip besmet zullen zijn en hoelang de "epidemie" zal

duren. Hierop kunnen dan maatregelen gebaseerd worden zoals de aanrnaak van een

bepaalde hoeveelheid vaccin.

Deze modellen kunnen bijzonder ingewikkeld worden wanneer latentietijden (tij

delijke) onttrekking van personen aan het besmettingsproces, geografische in

homogeniteit etc. in de berekeningen worden betrokken (Bailey). Naast deze

complicaties van zuiver mathernatische aard, die zonder computer moeilijk te

verwerken zijn, zijn er de problemen van medische aard: het herkennen van een

virus en overwegingen op het gebied van de irnrnunologie.

De beschrijvende epidemiologie van niet-besmettelijke en met name chronische

ziekten heeft uiteraard niet van doen met enigerlei direkte wijze van over

dracht. Zij bestudeert de distributie van bepaalde ziekten in relatie tot de

terminanten zoals leeftijd, geslacht, maatschappelijke positie, etnische groep

etc.

Zowel de epidemiologie van besmettelijke ziekten als die van de chronische

ziekten, houdt zich bezig met de oorzaken van ziekten en de faktoren die het

ontstaan en de ontwikkeling ervan bevorderen of tegengaan.

Chronische volksziekten

In het vervolg van dit artikel bepalen we ons tot de niet besmettelijke ziekten

en weI die ziekten die in een aanzienlijke frekwentie voorkomen en langdurig

zo niet blijvend aanwezig zijn bij degenen die er eenmaal aan lijden. Als voor

beelden kunnen gelden: bepaalde ziekten van hart en vaten, nieuwvorrningen en

bepaalde stofwisselingsziekten zoals diabetes. Ret is aannemelijk dat de epi

demiologie door de bestudering van grote aantallen van dezelfde ziekten, even

zeer een bijdrage kan leveren aan een beter begrip ervan als bijvoorbeeld de

biochemie. Beide takken van wetenschap graven een tunnel aan weerszijden van

een berg, en zullen elkaar hopelijk ontmoeten waar de oplossing van de proble

matiek te vinden is.

Een belangrijke voorwaarde voor het bestuderen van gegevens van ziekten, is de

registratie van voorkomende gevallen. Er is in ons land een goede registratie

van sterfgevallen. De registratie is op naam gesteld en bevat een of meerdere

redenen van overlijden.

Een tweede bron van informatie is de registratie van diagnoses waarrnee men een

beroep doet op de W.A.O. en A.A.W. Een derde bron vorrnt de registratie van

diagnoses waarrnee men in het ziekenhuis wordt opgenomen. Naast deze drie vormen
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van registratie die op bepaalde diagnose-koderingen gebaseerd zijn, is er wat

de zieken of hulpzoekenden betreft nog de zgn. continue morbiditeitsregistratie

van het Nederlands Ruisartsen Instituut. Deze registratie wordt verzorgd door

een zestigtal huisartsen, die de zgn. peilstations vormen en betreft ongeveer

1% van de bevolking. Ook in ander opzicht is registratie zeer beperkt van op

zet; ze betreft namelijk slechts een tiental redenen (geen diagnoses) waarvoor

men bij de huisarts komt.

De laatste jaren is er een nieuwe bron van epidemiologisch belangrijke infor

matie aangeboord, namelijk bevolkingsonderzoek. Ret bevolkingsonderzoek op

t.b.c. bestaat al vele tientallen jaren. Van recentere datum zijn bijvoorbeeld

het bevolkingsonderzoek op hart- en vaatziekten, respiratoire afwijkingen en

baarmoederhalskanker.

Ret bijzondere van gegevens uit deze onderzoekingen is dat ze geen betrekking

hebben op een overleden of zieke populatie, maar op zgn. subjectief gezonden.

De kennis die men verkrijgt uit de bestudering van eerstgenoemde bronnen, kan

indirekt leiden tot maatregelen die een gunstige verschuiving in sterfte- en

ziektecijfers ten gevolge hebben, de kennis uit het onderzoeken van gezonden

verkregen, kan op direkte wijze gebruikt worden om gezondheidsverhogend effekt

teweeg te brengen.

Anders gesteld: gegevens van de eerste groep kunnen aanleiding geven tot struk

turele maatregelen bijvoorbeeld omdat men vindt dat er te veel doden vallen in

het verkeer, of te veel mensen jong sterven aan een hartinfarct. Gegevens uit

de tweede groep, de subjectief gezonden, kunnen op geheel andere, namelijk meer

op het individu gerichte wijze gebruikt worden. Ret is dan het gesprek tussen

huisarts of bedrijfsarts en onderzochte, waarbij maatregelen van preventieve

aard kunnen worden ingesteld.

Wat de methodologische kant van de epidemiologie aangaat, is er ook nog een

onderscheid te maken. Wanneer men gegevens van zieken of overledenen tot uit

gangspunt neemt, kan men terugredeneren naar mogelijke oorzaken; dit soort

studies noemt men retrospektief. Wanneer men gezonde populaties onderzoekt kan

men verwachtingen bestuderen die men heeft op grond van de kenmerken op het

moment van onderzoek. Beide onderzoekwijzen hebben hun bezwaren: bij retrospek

tieve studies kan men sons niet meer aan betrouwbare informatie over vroeger

komen, bij prospektieve studies duurt het soms erg lang voordat de verwachte

verschijnselen optreden, terwijl de studiepopulatie uit het zicht verdwijnt door

verhuizing e.d.
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Multiphasic screening

Naast het bevolkingsonderzoek op een bepaalde ziekte, zoals t.b.c., is sinds

ongeveer 1950 het zgn. multiphasische onderzoek op gang gekomen. Daarbij wordt

getracht de aanwezigheid van meerderde ziekten - die niets met elkaar gemeen

hoeven te hebben - op te sporen. Een variant van dit op meerdere ziekten ge

richte onderzoek, is het multiphasische 'onderzoek waarbij een aantal orgaan

funkties e.d. wordt gemeten zonder dat men daarbij specifieke ziekten op het oog

heeft.

De eventueel afwijkende meetwaarden die men bij zulke onderzoeken vindt, worden

dan door een beoordelend medicus geinterpreteerd.

De ontwikkeling van bevolkingsonderzoek is m.i. bevorderd door technische vin

dingen die het mogelijk hebben gemaakt dat een groot aantal medisch relevante

waarnemingen niet door medici behoeven te worden verricht; biometrische en ad

ministratieve organisaties kunnen zelfstandig gegevens aan populaties ontlenen

en deze gestruktureerd voorleggen aan medici die enkel nog een beslisfunktie

hebben. De meetmethoden die geschikt zijn voor bevolkingsonderzoek, noemt men

in het algemeen screeningsmethoden. Ze bieden een minder grote zekerheid dan

diagnostische methoden, en kunnen ook niet op het hele terrein van lichaams

funkties worden ingezet. Als ruw opsporingsmechanisme bij massaal onderzoek zijn

ze echter vaak aangewezen.

Bij de onderzochte populaties bestaat dikwijls de misvatting dat men helemaal

is nagekeken, en, bij een volledig reeks normale meetwaarden, dat men lichame

lijk volmaakt gezond is. Uitgaande van de nu eenmaal beperkte waarde van

multiphasic screening, kan men deze methode toch met succes gebruiken om de ge

zondheid - in biometrische zin gedefinieerd - van bepaalde groepen te bewaken.

Bij de multiphasische screening van subjektief gezonden kunnen zich in principe

een drietal groepen aandienen:

a. personen zonder enige afwijking of klacht;

b. personen met afwijkingen (die zij zelf niet kunnen waarnemen) zonder klach

ten;

c. personen met klachten (en afwijkingen) waarmee zij zich nog niet tot een

medicus gewend hebben.

Voor elk van deze groepen is een follow-up strategie aan te geven. De laatste

groep zou dringend kunnen worden gewezen op de noodzaak zich onder behandeling

te stellen. Bij personen van de tweede groep hanteert men in veel gevallen het

model dat de afwijking na verloop van tijd klachten zal oproepen. Veel medici

behandelen echter niet graag zolang er geen klachten zijn; de getalmatige af

wijkingen kunnen toevallig aanwezig zijn (Durinck, Munnik).

Anderzijds is bekend dat bijvoorbeeld hoge bloeddruk en suikerziekte jarenlang
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kunnen bestaan terwijl de onderzochte er geen weet van heeft. Men durft er in

die gevallen weI toe over te gaan subjektief gezonden een therapie voor te

schrijven, zij het na herhaalde meting van de afwijkende parameter.

Bij de hierboven genoemde eerste, volkomen "gezonde" groep, is geen direkte

aktie nodig. Wanneer men het onderzoek echter periodiek toepast, zullen bij

de aanvankelijk gezonde groep afwijkingen bij hun ontstaan gevolgd kunnen wor

den. Dit biedt de epidemioloog de mogelijkheid om te analyseren wat de kenmer

ken zijn van de personen die deze afwijkingen weI of niet krijgen. De faktoren

die de kans verhogen op het ontstaan van afwijkingen, noemt men risikofaktoren.

Studies over risikofaktoren zijn vooral gericht op het gebied van de hart- en

vaatziekten. Risikofaktoren kunnen zijn: bepaalde voedingsgewoonten, een be

paalde levensstijl etc. Men spreekt ook van risikofaktoren wanneer het niet om

de (vermoedelijk) primaire onafhankelijke variabelen gaat, maar ook kunnen af

hankelijke variabelen (bloeddruk, cholesterol) het risiko verhogen op ernstiger

afwijkingen (bijv. een hartinfarct).

Met de studie der risikofaktoren bevinden we ons op het gebied van de causali

teitsredeneringen in de geneeskunde. Wellicht is er voor elke afwijking of

ziekte een conglomeraat van risikofaktoren aan te wijzen, varierende van zeer

materiele omstandigheden zoals een vervuilde lucht tot moeilijk grijpbare

zaken zoals iemands karakter en specifieke psychische konflikten (Groen). Com

plementair geredeneerd kan de epidemioloog ook trachten vast te stellen welke

de kenmerken zijn van populaties die gezond blijven; ook hierbij is vermoede

lijk meer in het spel dan bijvoorbeeld de afwezigheid van vervuilde lucht.

In de bedrijfsgezondheidszorg wordt enkelvoudige en multiphasische screening

op vrij grote schaal toegepast. Het gaat hierbij zowel om de gezondheidsbe

waking van mensen die bekende risiko's lopen, ais om meer algemeen onderzoek.

Een aantal bedrijven c.q. bedrijfsgeneeskundige diensten vindt het op hun weg

liggen de populatie te onderzoeken op met name hart- en vaatziekten, hoewel

daar waarschijnlijk slechts een gering bedrijfsgeneeskundig aspekt aan zit.

Deze sektor van de gezondheidszorg, waar gedacht wordt in termen van preventie,

waar financie1e midde1en voorhanden zijn en waar in het algemeen een goede

registratie aanwezig is, heeft a1 een schat van epidemiologische gegevens

voortgebracht.

In de bedrijfsgeneeskunde sec zal de nadruk van epidemiologisch onderzoek

uiteraard gelegd worden op studies die de re1atie tussen ziekte en arbeidsom

standigheden (klimaat, vei1igheid, organisatiekenmerken etc.) onderzoeken. Dit

vraagt een karakterisering van de werkp1ek en een zeer 1angdurige periodieke
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registratie van parameters die als gezondheidsindikator kunnen dienen. Op dit

gebied bevinden we ons nog in het beginstadium, maar het kan een bijzonder

interessante ontmoetingsplaats van medische en technische wetenschappen worden.
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Het begrip wisselwerking

De Nederlandse soeiale geneeskunde - en weI in het bijzonder de arbeids- en

bedrijfsgeneeskunde - heeft reeds jarenlang hernieuwde aandaeht gevraagd voor

de grote betekenis voor de gezondheidszorg van een mensopvatting waarin de

voortdurende en noodzakelijke wisselwerking van een mens met zijn opgeving

centraal staat *). Daar deze opvatting evenzeer van betekenis is voor de bij

drage van de ingenieur aan gezondheidszorg begin ik met een uiteenzetting van

het begrip wisselwerking.

Dit begrip richt de aandacht op drie sferen van het menselijk bestaan:

a. De omgeving, dat wil zeggen de buitenlichamelijke ruimte van de individuele

mens. Als synoniemen worden gebruikt de begrippen milieu en situatie. Soms

wordt in plaats van het woord omgeving het woord wereld gebezigd. De wissel

werking van mens en milieu wordt dan bijvoorbeeld aangeduid met: "de omgang

van de mens met zijh wereld", of "de dialoog van mens en wereld". Het ad

jektief dat voor al deze versehillende, min of meer synonieme begrippen

wordt gebruikt is situationeel.

De omgeving van het subjekt kan worden omsehreven als de verzameling van

beinvloedingen die een mens ondergaat of kan ondergaan. Zeer globaal kun

nen deze invloeden op twee manieren in twee kategorieen worden onderschei

den:

1. naar hun aard: materieel energetische beinvloedingen en immateriele be

invloedingen;

2. naar hun effekt: - begunstigende faktoren

- bedreigende faktoren.

In schema 1 worden van de zo ontstane vier groepen van omgevingsfaktoren

enige voorbeelden gegeven.

*) De door het College van Sociale Geneeskunde erkende, door DOELEMAN en
ZIELHUIS (1969) opgestelde en sindsdien niet officieel bijgestelde
definitie van Sodale Geneeskunde luidt: "De Sodale Geneeskunde is dat
deel van de geneeskunde dat primair betrokken is op de wisselwerking
tussen mensen en hun materiele en immateriele milieu, voor zover deze
wisselwerking relevant is voor hun gezondheid. De soeiale geneeskunde
wordt uitgeoefend door artsen in organisatorisch verband, veelal in nauwe
samenwerking met beoefenaren van andere vakken."



- ]30 -

SCHEMA I. Omgevingsfaktoren die relevant zijn voor menselijke gezondheid.

~ materieel-energetische immateriele
Effekten

begunstigingen nutrienten; water; kle- moederliefde; waarde-
ding; onderdak ring van medemensen;

zinvolle arbeid; vrije
maatschappij

bedreigingen giftige stoffen; schade- gebroken gezin; vijand-
lijke s tof; schadelijke schap van medemensen;
straling; mechanische werkeloosheid,
gevaren. diktatuur

b. Het subjekt, dat wil zeggen de lichamelijke ruimte van het individu. Om

misverstanden te voorkomen; het gaat hier niet om lichaam in een geredu

ceerde zin van het woord, maar om het denkend, voelend en handelend wezen

van vlees en bloed. Om het met andere woorden te zeggen: om het lichaam

van de zingever. Of nog eens anders uitgedrukt: het menselijk lichaam is

de totaliteit van organische en psychische strukturen en funkties die het

het menselijk individu mogelijk maken om als zingever met zijn wereld om

te gaan.

c. De interaktie tussen het subjekt en z~Jn omgeving. Het subjekt wordt door

de omgeving beinvioed en beinvloedt op zijn beurt zijn omgeving. Om een

voorbeeld te geven: de mens neemt materie (energie) in de vorm van voedsel

op uit zijn milieu, hij geeft materie (energie) in de vorm van excreta en

warmte af aan zijn omgeving, maar ook in de vorm van fysieke arbeid. Deze

wederzijdse inwerking van subjekt en omgeving kan met het begrip stof

wisseling worden aangeduid. Een ander belangrijk aspekt van de interaktie

kan met het begrip kommunikatie worden aangeduid. Mensen nemen informatie

op uit hun omgeving: uit de natuur, de kuItuur en van hun medemensen. Zij

zijn op hun beurt ook weer bronnen van informatie voor hun omgeving.

Mensen zijn geen los van elkaar staande individuen. Zij zijn onophoudelijk

aan elkaar verbonden door de onzichtbare "draden" van informatie die over

en weer worden uitgezonden. Daarom wordt ook weI gezegd dat mensen zijn

ingebed in kommunikatienetwerken (MOSS, ]973, pag. 129 e.a.).
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Gezondheidkundig gezien is de invlond di~ een subjekt op zijn omgeving uit

oeient oak vcor zijn eigen gezondheid niet van belang ontbloot. Het individu

kan immers doo:' Z1Jn eigen gedrag zijn milieu zo beinv10eden dat het of
guns tiger or bedreigender voor zijn eigen gezondheid wardt. Voorlopig leggen

we de l1sdruk ~\:cht,'!~~ m.et op wat hij doet net zijn omgav:i.ng p maar wat zijn

milieu mat h~m rl",,~t. Dat hetekent dus eigenlijk dat we 't1et begrip "wissel

werki.ng met het milieu" inkorten tot "werkin3 van het milieu". Die werking

of inwerking hl~jft dan weI een onderdeel van de interaktie of relatie van

mens ell milieu. D&t: wi:. dus zeggen dat de beinvloeding plaat:svindt binnen het

kader van st:ofwi tH~e'1.ing of kommunikatie of - wat veeJ. het gevel zal zijn - in

het Kader van stofwisseling zowel als van kommunikatie.

De funktiauele 'schil"

De eenzijdige inwerking van de omgev~ng op het subjekt kunnen we ons als

voIgt voors~elJen. Laten we de omgevingsfaktor A noemen. Door inwerking van

daze faktor geb;,::urt ct- iets binnen de mens. Zijn funktioneren wordt anders

dan toen A nog nie~ inwerkte. Als A bijvoorbeeld hittestraling is, dan zul

len we verhoging van de huidtemperatuur, rood worden van de huid en toege

nomen zweetreaktie w~arnemen. Ais de invloed van A sterker warde zullen we

ook sterker re.&kties waarnemen binnen het subjekt: toename totale lichaams

te~peratuur, polsvercuclling. Het menselijk lichaam poogt door veranderingen

in het funkti.one:cnn te voorkomen dat er schade ontsJ;aat £lan het subjekt. Het

kan weerstand bleden tegen de invloeden v~n buiten. Die weerstand is echter

begrensd. Als de beinvJ.oeuing sterker wardt en/of langer duurt, gaat er iets

mis met de organisehe en/of psychische r.trukturen van het lichaam. Dit ge

beuren wordt weleeus vergeleken met het rekken van een elastiekje. Het elas

tiekje is tegen een bepaalde rekkracht bestand. Warde die gre~s vverschreden

dan knapt he~ elastiekjn of de rek is er dcfinitief uit.

Een inzicht in de hovenomschreven inwerking van een buitenlichamelijke faktor

op het menselijk lichaam kunnen we op nog een andere wijze verkrijgen als we

ons de lichamelijke ruimte van het individu - zijn milieu interne - voorstel

len als bestaande uit twee gedeelten: een strukturele kern en een funktionele

sehil. Van de onderscheiding in kern en sehil wordt in de theorie van warmte

uitwisseling van het menselijk lichaam wel gebruik gemaakt. Om in de vitale

kern - de parachymsteuze organen - een temperatuur van 370 C te garanderen

beschikt het lichaam over een perifere schil - voornamelijk vetweefsel en

spieren - die een veel lagere temperatuur kan ver.dragen en als een soort

buffer staat tussen het binnen van de kern en het buiten van de temperatuurs-
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invloeden. Hoewel de organen van de schil in dit geval kunnen worden geloka

liseerd. gaat het hier in principe om een analytische onderscheiding. Dat 1S

zeker het geval bij de onderscheiding in een strukturele kern en de haar

"omgevende" funktionele schil.

De strukturele kern is het geheel van organische en psychische strukturen van

het lichaam. Het 1S het meest konsistente en in verschillende omstandigheden

op verschillende tijdstippen objektief herkenbare van een individu. Men kan

ook zeggen: de strukturele kern is het apparaat dat het individu gedurende

een redelijk lange periode ter beschikking staat om zich met zijn wereld te

verstaan.

De funktionele schil is de aanduiding van alles wat er binnen de lichamelijke

ruimte verandert tijdens en tengevolge van de omgang van de mens met zijn

wereld. Zij kan worden opgevat als de buffer tussen enerzijds de buitenwereld

met haar talloze beinvloedingen en anderzijds de binnenwereld van de struktu

rele kern die intakt moet blijven. De funktionele schil speelt evenzeer een

rol bij de opbouw als bij de afbraak van de strukturele kern. Ik zal mij in

dit artikel beperken tot de rol die zij speelt bij de afweer van de afbraak

der strukturen.

Bij de volgende beschouwing dient men zich te realiseren dat het feit dat

funktionele veranderingen een uitdrukking zijn van een fysiologisch gebeuren

- en dus niet van pathologie - niet impliceert dat zij niet gepaard zouden

kunnen gaan met onlustgevoelens *). Een ieder kan deze bewering uit eigen

ervaring beamen. Velen zullen bijvoorbeeld het onaangename gevoel kennen dat

de hartkioppingen» de warmte en het transpireren kunnen veroorzaken als men

een eind heeft moeten hollen om een trein of een bus te halen. We moeten

voorts op grond van ervaring aannemen dat de onaangename beleving van funktio

nele veranderingen nog geruime tijd kan blijven bestaan na de inwerking van

omgevingsfaktoren.

De "dikte" van de schil 1S een relatief begrip. Zij is niet alleen afhanke

Iijk van de eigenschappen van het subjekt, maar ook van de aard van de bein

vloeding en de heftigheid van de inwerking.

Het verweer bijvoorbeeid van het subjekt tegen het effekt van een scherp mes

of een zware stem is nauwelijks meer dan nihil. Bij dergelijke beinvloedingen

is de dikte van de funktionele schil nul. De beinvloeding leidt rechtstreeks

tot aantasting van de strukturen.

*) Ook in het welbevinden bespeuren wij iets van het lastkarakter van ans
lichaam (PLUGGE» 1967, pag. 112).
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B;,j inwe~..king van milo:o"organismen k'Jnnen toTe een ander beeld zien. De dan

optrerlende funktionele varanderingen worden in de geneeskunde prodromale

verschijnselen genoemd. Als de "ziekte" niet "doorzet", met andere woorden

als er geen proces van struktuurbeschadigingen optreedt, dan mogen we aan

nemen dat de prodromale verschijnselen inderdaad funktionele veranderingen

waren en geen funktiestoornissen.

Tegen giftige stoffen heeft het subjekt ook uiteenlopende mogelijkheden tot

verweer. So~~ige stoffen zijn vooral in hogere koncentraties zo agressief,

dat zij onbelemmerd door een dunne funktionele schil heen breken. Dat is bij

voorbeeld het geval met sterke zuren die inwerken op de huid, maar ook bij

algemeen toxische stoffen als zwavelwaterstof en blauwzuur.

De betekenis van de funktionele schil als uitdrukking van weerbaarheid met

betrekking tot immateriele beinvloedingen laat ik hier buiten beschouwing.

De drie hoofdfaktoren voor omgevingszorg

De minimumeis die aan een gezondheidszorg gesteld mag worden is te voorkomen

dat, zo er a1 auntasting van de strukturele kern ontstaat, deze niet leidt

tot een signifikante verkorting van de levensduur en/of vermindering van de

kwaliteit van h~t bestaan. Op geleide van deze stelling kunnen we trachten

enke1e zeer algemene kriteria op te stellen voor situatione1e interventies.

Zonder interaktie van het individu met een schadelijke beinvloeding zal er

noait een struktuurbeschadiging ontstaan. De eerste faktor die relevant is

voor omgevingszarg is daarom de kans dat in een gegeven situatie mense1ijke

wezens in interaktie geraken met een of andere schade1ijke beinv1oeding. Een

voorbeeld hiervoor is de kans Qat chloorgas uit een tankwagen ontsnapt en

de gaswolk in een bewconde buurt terechtkomt.

Het gaat in dergelijke gevallen om een samengestelde kans: de kans op het

breken van de tank, de kana dat de gaswolk een woonwijk bereikt en de kans

dat de koncentratie van het chloorgas boven een bepaald niveau komt.

Eenvoudigheidshalve zullen we over de integrale kans X spreken waarmee wordt

aangeduid de kans dat mensen in interaktie geraken met een schadelijk agens

boven een aanvaardbare koncentratie of energieniveau.

De tweede faktcr i.e de kans Y dat het schadelijk agens strukturele verande

ringen bij de mens teweeg brengt, akkuut (bijvoorbeeld een vergiftiging) of

op de lange duur (bijvoorbeeld kwaadaardige nieuwvormingen). De kans Y is ge

lijk aan de reciproke waarde van de dikte der funktionele schilt De derde

faktor is de kans Z dat de opgetreden strukturele beschadiging (ziekte of

gebrek) levensduur en/of levenskwaliteit si.gnifikant vermindert. De kans Z
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1S dus min of meer een aanduiding van de prognosis quoad vitam et valetudinem

van de opgetreden afwijking.

Het produkt XYZ geeft nu aan of een bepaalde situatie, met betrekking tot een

bepaalde schadelijke faktor al of niet aanvaardbaar is.

In beginsel kan worden gezegd dat een situatie aanvaardbaar is als een der

faktoren oneindig klein is. Laat ik enkele voorbeelden geven.

De opslag van blauwzuurgas in tanks 1S volkomen verantwoord als er nauwelijks

enige kansbestaat dat het gas op enig moment in een woonwijk terecht komt;

niettegenstaande de faktoren Y en Z in dit geval groot zijn.

De weerstand van het subjekt tegen blauwzuur is uitermate gering en blauwzuur

vergiftiging is een levensbedreigende aandoening.

Het verblijf van mensen in een gebied met een tyfusepidemie is verantwoord

als de kans Y oneindig klein is; niettegenstaande de kans om besmet te worden

(X) groot is en tyfus een gevaarlijkeziekte is (2 is vrij groot). De

nietigheid van kans Y kan teweeg worden gebracht door vaccinatie tegen tyfus

waardoor een dikke funktionele schil ontstaat.

Verkouden mensen hoeven niet te worden geweerd uit de omgeving van gezonden,

niettegenstaande de kans dat zij anderen besmetten (X) groot is en de weer

stand tegen verkoudheid klein is (~), bmdat de kans dat verkoudheid leidt tot

levensduurverkorting of aantasting van de kwaliteit van het bestaan (Z) zeer

gering is.

Vit het bovenstaande is af te leiden welke maatregelen men kan treffen om

het produkt XYZ zo klein mogelijk te houden.

1. Zo klein mogelijk houden van X door technische, organisatorische en plano

logische (ruimtelijke) maatregelen.

2. Zo klein mogelijk houden van Y door maatregelen ter verhoging van de weer

stand van mensen tegen uiteenlopende schadelijke inwerkingen en in voor

komende gevallen door een kunstmatige "verdikking" van de funktionele

schil. Dit kan geschieden met behulp van beschuttingsmiddelen.

3. Zo klein mogelijk houden van 2 door de ontwikkeling van methoden ter

vroege opsporing en behandeling van ontstane afwijkingen en het ontwikkelen

vandoeltreffende therapieen.

In feite is de vergaande uitbanning van infektieziekten en de gevolgen ervan

uit onze samenleving langs de weg van bovengenoemde maatregelen verlopen:

1. verbetering van de sanitaire infrastruktuur en huisvesting.

2. verhoging van de weerbaarheid van de bevolking; betere voedingstoestand;

systematische vaccinaties.

3. verbetering van opsporingstechnieken; ontwikkeling van hoogwaardige medi

cijnen, in het bijzonder de antibiotika.
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De mens-milieu relatie als uitgangspunt voor situationele zorg

Het produkt XYZ heeft betrekking op een bepaald agens~ of om het anders te

zeggen: op een monovalente bedreiging van het gezonde bestaan.

In de praktijk is het noodzakelijk om aan meerdere faktoren gelijktijdig aan

dacht te besteden. Om te kunnen besluiten of een bepaalde situatie voldoende

aanvaardbaar is met het oog op de gezondheid (inkl. veiligheid) van mensen

kan gebruik gemaakt worden van enige denk~odellen die afgeleid zijn van het

algemene "moedermodel" van de wisselwerking tussen een subjekt en zijn omge

ving. De sleutel tot dergelijke modellen is te vinden op de volgende wijze.

De interaktie tussen mens en wereld p of anders gez'~gd de relatie van de mens

tot zijn wereld kan op verschillende wijzen worden gekarakteriseerd, afhanke

lijk van de betekenis die de wereld voar de mens heeft en van de mogelijkheden

die de strukturele kern van het subjekt heeft om beinvloedingen van de wereld

te verwerken. Bij de analyse van de mens-milieu relatie is het van belang de

naamgeving voor de rol die de wereld speelt voor de mens enerzijds en de

naamgeving voor de :~genschappen van de struktur.ele kern anderzijds met

elkaar te doen korresponderen. Daardoor ontstaat de moge1ijkheid om oak de

relatie zelf te benoernen. Een bekend voorbeeld van deze benadering is de be

noeming van de wereld - dat wil zeggen van de beinvloedingen die een mens

ondergaat - als last of uitwendige belasting. De daanaee korresponderende

hoedanigheid van de strukturele kern wordt lnet het begrip be1astbaarheid aan

geduid. De funktionele veranderingen als uitdrukking van de relatie van de

mens tot zijn omgeving krijgen dan de nilam funktionele belasting. Men kan,

getroffen door het nooddruftkarakter van het mens-zijn, de wereld ook be

schouwen als polyvalent voorzieningssysteem van menselijke behoeften. De

strukturele kern wordt dan gekenmerkt door haar behoeftigheid. De relatie kan

vervolgens met het begrip behoeftenbevredigend worden aangeduid. Op vergelijk

bare wijze kan men de wereld beschouwen als informatiebron, de strukturele

kern als model van de wereld (binnenwereld a18 persoonlijke reflektie van de

buitenwereld) en daarmee de relatie als kommunikatie kenschetsen. Wie oog

heeft gekregen voor deze analytische mogelijkheden zal zelf andere aspekten

aan de mens-milieu relatie kunnen ontdekken die kunnen worden uitgedrukt in

begrippen als vrijheidsbeleving, arbeidsgeschiktheid, ontspanning e.d.

Deze benadering biedt tevens de mogelijkheid om storingen in de relatie van

mens en omgeving te benoemen en de oorzaken daarvan op te sporen. Voorbeelden

van een dergelijke gestoorde relatie zijn: overspannenheid, overbelasting,

gedeprimeerdheid; gedesorienteerdheid; arbeidsongeschiktheid; hinder e.d.

Elk van deze begrippen richt de aandacht op bepaalde aspekten van de om

geving en op bepaalde hoedanigheden van de strukturele kern.
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Van deze benadering kan nu ook gebruik worden gemaakt modellen te ontwikkelen

die de situationele zorg ten dienste staan. Modellen die gebruikt kunnen wor-

den om situaties te kreeren die het gezonde bestaan bevorderen. De achterlig-

gende vraag daarbij is: gegeven het karakter van de mens-milieu relatie, welke

eisen moe ten aan de omgeving van de mens-milieu relatie, welke eisen moe ten

aan de omgeving van de mens worden gesteld? In beginsel kan deze vraag met

een onbeperkt aantal denkmodellen worden beantwoord, net zoveel als er as

pekten aan de mens-milieu relatie zijn te ontdekken.

Omdat dit artikel een theoretisch karakter heeft volsta ik ermee slechts twee

voorbeelden te geven van eenvoudige denkmodellen. In hoeverre deze modellen

uitgangspunt kunnen vormen voor operationele modellen laat ik buiten beschou

wing.

Het belastingmodel

In de bedrijfsgeneeskunde is zeer populair het model van belasting en belast

baarheid. Ook daarbuiten lijkt het aan betekenis te winnen. In kringen van

de geestelijke gezondheidszorg heeft men enige voorkeur voor de begrippen

draaglast en draagkracht.

De principiele vraag bij dit model is: wat mag de omvang van de uitwendige be

lasting zijn opdat er geen overbelasting ontstaat? Ik laat hier uitdrukkelijk

de onderbelasting buiten beschouwing. Natuurlijk ben ik er evenals anderen

van overtuigd dat elk levend systeem een bepaalde onderhoudsbelasting nodig

heeft om te kunnen blijven funktioneren. Voor een totale beschouwing van de

levenssituatie van een mens is het daarom weI nodig de vraag te stellen

welke voor het bestaan van dit individu relevante subsystemen deze onderhouds

prikkel missen. De situationele zorg heeft evenwel betrekking op speciale

situaties waarvoor bepaalde beheerders verantwoordelijk zijn, zoals bijvoor

beeld de ondernemer voor de arbeidssituatie. Men kan moeilijk een dergelijke

beheerder aansprakelijk stellen voor onderbelastingen. Deze zullen in andere

"kompartimenten" van de totale levenssituatie gekompenseerd moeten worden.

Men kan hem weI verantwoordelijk houden voor eventuele overbelastingen die

mensen in de door hem beheerde situatie beschadigen.

Bij de beschouwing van de begrippen belastbaarheid en uitwendige belasting

moet men zich realiseren dat het in beide gevallen om de integraal van een

aantal onderdelen gaat. De totale of integrale belastbaarheid is de inte

graal van de belastbaarheid van aIle voor de onderhavige situatie relevante

subsystemen, de integrale last is de integraal van aIle op deze verschillende

subsystemen inwerkende beinvloedingen.
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Bij het begrip subsy&t~~en kan men denken aan organen, orgaansystemen of

tracti r maar ev~ntueel oak aan meer abstrakte systemen als het metabolicum,

hct cyberneticum e.d •• Het hangt van het individuele geval en van de lokale

situatie af welke subsystemen men voor het probleem relevant acht en welke

benadering men kiest. In deze theoretische beschouwing kunnen we de verschil

lende subsystemen aanduiden met de letters A, B, C enz •• Daarbij beperken

wij ons - willekeurig - tot een vijftal (dus A tim E). Om niet geheel in ab

straktie wag te glijden kan de lezer om de gedachten te bepalen daarbij bij

voorbeeld denken aan: de lever (ontgiftingsfunktie); het gehoororgaan; de

kleine handspieren; de banden van de wervelkolom; het hart. De uitwendige be

lasting zou een kombinatie kunnen zijn van: damp van organisch oplosmiddel 1n

de ruimte; lawaai; repeterende bewegingen met de handen; staande arbeid in

relatief warme omgeving.

Voor elk der subsystemen geldt:

b 1 · d funktionele belasting
e ast1ngsgraa = b 1 tb h 'de as aar e1

De funktionele belasting is afhankelijk van de last per tijdseenheid.

De belastbaarheid van een systeem is de maximaal mogelijke funktionele belas

ting. Aangenomen moet worden dat de aktuele kapaciteit van een systeem in het

algemeen kleiner zal zijn dan de potentiele kapaciteit van dat subsysteem.

De laatste is de absolute belastbaarheid die alleen gemeten zou kunnen worden

als binnen het totale organisme aIleen dit systeem zou worden belast. Alle

subsystemen zijn in hun funktioneren afhankelijk van de energie- en informa-'

tiestromen waarover het totale systeem beschikt.

Daarom is het waarschijnlijk dat de aktuele kapaciteit van een subsysteem ook

onder gunstige omstandigheden geringer is dan de potentiele kapaciteit.

Ook om andere redenen ken dat het geval zijn, onder andere door voorafgaande

belasting en door ziekte. Beide gevallen komen in de praktijk herhaaldelijk

voor en kunnen zich openbaren in een verminderde integrale belastbaarheid.

Zowel de werknemer die een avond is doorgezakt of aan een inspannende sport

wedstrijd heeft deelgenomen als de grieppatient zijn tot veel minder in staat

dan hun potentiele belastbaarheid zou doen vermoeden. De vraag in hoeverre

het billijk is dat een werknemer door eigen handelwijze met een geringer be

lastbaarheid op de arbeidsplaats verschijnt dan waarvoor hij zich heeft aan

geboden laat ik hier buiten beschouwing. In konkreto zal de uitwendige be

lasting weI op de aktuele kapaciteit moeten worden afgestemd.
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In beginsel zou van aIle relevante subsystemen de belastingsgraad moe ten

worden bepaa1d. Ook a1 zal dat in de praktijk meestal nauwelijks mogelijk

zijn, dan is het toch goed deze "vliststelling" als theoretische leidraad te

benutten. De uitwendige belasting (in tijd en ruimte) moet zodanig worden

gekozen dat voor het meest belaste systeem een aanvaardbare belastingsgraad

voor een arbeidsdag ontstaat. Bij het zoeken van die struktuur moet er voor

gewaakt worden dat er inmidde1s geen onaanvaardbare belastingsgraad voor de

andere subsystemen en zeker geen beschadiging ervan ontstaat. Om een voor

bee1d te geven: om schadeIijke dampen af te zuigen - en daarmee de lever te

sparen - zou men een ventilator kunnen inschakelen die door zijn lawaai een

te sterke be1asting voor het neurovegetatieve systeem teweeg brengt. De kunst

van de situationele zorg is om aan een aantal subsystemen gelijktijdig aan

dacht te besteden.

Minimale situationele zorg bestaat uit de preventie van schade van ieder af

zonderlijk subsysteem. Optimale zorg houdt in dat geen enkele subsysteem zo

danig wordt belast dat na de arbeidsdag nog funktionele veranderingen aan

wezig zijn.

Hieronder is de gevolgde gedachtengang nog eens schematisch voorgesteld.

Daarbij is voor elk subsysteem een be1astingsgraad van 0.35 aangenomen als

die belasting waarbij na afloop van de arbeidsdag geen funktione1e verande

ringen met de daarmee gepaard gaande on1ustgevoelens meer aanwezig z~Jn.

Achter de symbolen voor de verschillende subsystemen is tussen haakjes de

gemeten of veronderstelde belastingsgraad bij de gegeven aktuele belastbaar

heid en integrale last aangegeven. De lengte van de pijlen geeft nog eens

symbolisch deze belastingsgraad weer. Ret veld tussen de lijnen 1 en 2 stelt

de dikte van de funktionele schil voor. Overschrijding van dit veld voor een

der pijlen duidt een strukturele beschadiging aan.
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Schema 2. Optimale, aanvaardbare en onaanvaardbare integrale last, schematisch

voorgesteld.

I Optimale
integrale
last

1. funktionele
belasting
subsystemen

a. (0.35)-

b. (0,2 )..

c. (0,1 )_

d. (0.25)-

e. (0.3 )-

2. strukturele
beschadiging

geen

funktionele
verandering
na de arbeidsdag

geen

1. funktionele 2. strukturele funktionele
belasting beschadiging verandering

"I:subsystemen na de arbeidsdag

a. (0.5 )- ja

b. (0.3 )- geen neen

II Aanvaardbare c. (0,1 ). neen
integrale d. (0,4 )- jalast

e. (0,3 )- neen

1• funktionele 2. strukturele funktionele
belasting beschadiging verandering
subsystemen na de arbeidsdag

a. (l , 1 ) ja ja

b. (0,2 )- neen neen

III Onaanvaard- c. (0,1 ) . neen neen
bare inte- d. (0,5')- jagrale last neen

e. (0,3 ) .... neen neen

Het behoeftemodel

Wordt bij het belastingmodel de vraag gesteld wat men redelijkerwijze van

iemand mag vergen, bij het behoeftemodel komt de vraag aan de orde wat men

een medemens in een bepaalde situatie mag onthouden. Positiever geformuleerd

kan men ook zeggen: het behoeftemodel als uitgangspunt voor situationele

zorg geeft aan wat mensen redelijkerwijze voor de bevrediging van hun be

hoeften van een bepaalde situatie mogen verwachten.

*) Het is in dit verband nuttig er op te w~Jzen dat de ervaren toegenomen
belasting - dat is dus de onlustbeleving als uitdrukking van funktionele
belasting - vrij goed korreleert met de toename der uitwendige belasting
(SCHMALE en VUKOVICH, 1961; SCHMALE, 1961).
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Menselijke behoeften kunnen we in drie grote kategorieen indelen: fysiolo

gische, sociale en existentiele behoeften. De eerste kategorie heeft be

trekking op het menselijk lichaam als stofwisselingssysteem: voedsel, kleding,

beschutting tegen koude en warmte e.d •• De twee andere kategorieen hebben be

trekking op de mens als informatiesysteem. Sociale behoeften zijn bijvoorbeeld

de relatie met medemensen, maatschappelijke waardering, gevoel van veiligheid

e.d •• Existentiele behoeften zijn: de behoefte aan bezinning op de zin van het

bestaan, behoefte aan kunst, religie en wetenschap. Bevrediging van deze exis

tentiele behoeften maakt de mens tot zingever van zijn bestaan en tot de

schepper van kultuur.

Niet alleen voor de bevrediging van fysiologische behoeften, maar oak voor de

bevrediging van sociale en existentiele behoeften hebben mensen materieel

energetische voorzieningen nodig. In het behoeftemodel komen voornamelijk

deze voorzieningen ter sprake. Dat heeft te maken met de aard van situatio

nele interventies. Men kan iemand weI een huis garanderen, maar geen huwelijks

geluk; men kan iemand wel een goede arbeidsplaats aanbieden, maar niet garan

deren dat zijn mede-arbeiders vriendelijk tegen hem zullen zijn, enz •. Van

de ene situatie mogen mensen iets anders verwachten dan van een andere si

tuatie. Van een voetbalwedstrijd mag men iets anders verwachten dan van een

promotiediner, een theatervoorstelling, een dagje uit met de kinderen. Van

een huwelijk mag men iets anders verwachten dan van een maatschappelijke

loopbaan. Het zou onbillijk zijn am van de beheerder van een omschreven

situatie te verlangen dat gedurende de tijd dat van mensen die zich in de door

hem beheerde situatie bevinden aIle behoeften bevredigd zouden worden, maar

men mag wel van hem eisen dat hij zijn situatie zo struktureert dat redelijke

verlangens worden vervuld. Deze struktuur - met de daarbij behorende energe

tische materiele voorzieningen - moet minstens voldoen aan de verwachtingen

die binnen een bepaalde kultuur ten aanzien van deze situatie bestaan.

Elke situatie kan worden beschouwd als een polyvalent voorzieningsobjekt van

menselijke behoeften *). Voordat men tot zinnige situationele zorg kan over

gaan, moet bekend zijn welke behoeften binnen een gegeven kultuur in die si

tuatie bevredigend dienen te worden. Voorts moet men rekening houden met de

faktor tijd die evenals bij het belastingmodel oak hier een rol speelt.

*) Het begrip polyvalent voorzieningsobjekt heb ik ontleend aan het proef-
schrift van STALPERS (1964).
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Hoe groot de last mag zijn hangt af van de tijd gedurende dewelke hij ge

dragen moet worden. Wat de bevrediging van menselijke behoeften betreft geldt

de vraag hoelang men een individu een bepaalde voorziening kan onthouden

zonder dat er strukturele schade ontstaat.

Voor zuurstof kan men die tijd op 3 minuten stellen, voor andere stoffen

waarvan opslag in het lichaam mogelijk is, gelden langere tijden. Bij infor

matieve beinvloedingen die sociale en existentiele behoeften moeten bevredigen

kan men moeilijk maximale "dervingstijden" aangeven, maar in principe bestaan

zij ook daar.

Dns richtende op de materieel energetische voorzieningen moeten we in verband

met de faktor tijd tevens vaststellen dat deze voorzieningen in de loop van

de tijd zullen opraken en daarom geregeld moeten worden "aangevuld". Behalve

met de oorspronkelijke voorziening Vi voor behoefte Bi moet derhalve ook de

faktor ~Vi worden ingevoerd die aangeeft de aanvulling van vi in de tijd dat

mensen zich in de gegeven situatie bevinden. Als in een situatie voortdurend

nieuwe informatie nodig is, kan ~Vi ook daarvoor als symbool staan.

De beoordeling van een konkrete situatie als uitgangspunt voor situationele

zorg bevat de volgende elementen:

I. Een analyse van het behoeftenpatroon van de in een bestaande situatie aan

wezigen of van hen die in een nog te kreeren situatie aanwezig zullen z1Jn:

LBi.Naarmate er een grotere verscheidenheid van persoonskenmerken (leeftijd,

sexe, etnische afkomst e.d.) in deze populatie bestaat, zal ook het be

hoeftenpatroon ingewikkelder z1Jn. Het is zelfs mogelijk dat wat voor de

ene deelpopulatie een behoefte is, voor een andere deelpopulatie een be

dreiging betekent. Bijvoorbeeld: jongeren hebben behoefte aan lawaai,

ouderen aan stilte.

2. Een spektrum van de noodzakelijke voorzieningen: LVi.

3. Een analyse van de aanvaardbare tijdsduur (Ti) van uitstel der bevredi

ging van elk der aanwezige behoeften. Hieruit kan elke ~Vi en daarmee L~Vi

worden bepaald.

Een optimale situationele zorg met betrekking tot de bevrediging van mense

lijke behoeften in een gegeven situatie is aanwezig als daarvoor geldt:

LVi + r~Vi

LBi
=

Een minimale zorg is aanwezig als

rVi + L~Vi

rBi
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zoveel kleiner is dan 1 dat er nog juist geen strukturele veranderingen ten

gevolge van deficienties ontstaan. Onaanvaardbaar is een situatie waarin daar

terecht verwachte voorzieningen ontbreken tengevolge waarvan strukturele af

wijkingen ontstaan (bijvoorbeeld deficientieziekten).

Van een arbeidssituatie bijvoorbeeld mag men verwachten:

I. De aanwezigheid van voorzieningen die de daar aanwezige personen in staat

stellen tot een optimale stofwisseling met hun omgeving. Dat houdt onder

andere in: de aanwezigheid van toiletten, van drinkwater, van een kantine

met de mogelijkheid tot gebruik van een maaltijd, van een redelijke kli

maatregeling.

2. De beschikbaarheid van menswaardige arbeid, dat wil zeggen arbeid die de

mogelijkheid biedt tot een zekere autonomie in het gebruik van materiaal

en werkmethode, die voldoende afwisselend is, die gelegenheid biedt tot

identifikatie met de arbeidstaak en waarin de mogelijkheid tot terugkoppe

ling is ingebouwd.

3. De aanwezigheid van een overlegstruktuur die de werkers gelegenheid biedt

tot inspraak in al die zaken waar hun belangen als werknemer in het geding

z1Jn.

Naar analogie van de bekende ergonomische checklists, zou men in een gegeven

situatie een checklist van menselijke behoeften kunnen opstellen. In figuur

heb ik dat getracht te doen met behulp van hieroglyfen. In de eerste kolom

zijn de voor de gegeven situatie voor de gegeven populatie relevante behoeften

aangegeven. In de tweede kolom zijn de noodzakelijke voorzieningen met spiegel

beeldige symbolen aangegeven. Bij een volledige spiegelbeeldige kongruentie

zou voldaan zijn aan optimale situationele zorg. In de derde kolom is vermeld

wat bij observatie van de situatie in werkelijkheid 1S gevonden. Het verschil

tussen de tweede en derde kolom is het aangrijpingspunt voor situationele

interventie.

Figuur I. Hieroglyfische checklist van behoeften en voorzieningen 1n een

gegeven situatie.

Behoeften (Bi) van
een gegeven populatie

Noodzakelijke geachte
voorzieningen (Vi) in
de gegeven situatie

In werkelijkheid voor
handen (geobserveerde)
voorzieningen

(niet voorhanden)

C
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INGENIEUR EN PREVENTIE

EEN MEDISCHE VISIE

dr. J.W.G.A. van Rens

Directeur-geneesheer Elisabeth Ziekenhuis, Venray

Inleiding

Toen ter voorbereiding van deze bijdrage aan "Ingenieur en Preventie" een

eerste gesprek zou plaatsvinden tussen de organisatoren van dit symposium

en gelijknamige symposiumboek, bleek dit onderwerp bij mij, als praktiserend

medicus, heel andere gedachten, ideeen en associaties op te roepen als bij

de Kommissie voor Biomedische en Gezondheidstechniek, die uit de Technische

Hogeschool stamt. Dit is naar alle waarschijnlijkheid toch een gevolg van

de geheel andere disciplines waaruit de gesprekspartners stamden. Over deze

totaal verschillende gedachten- en ideeenwerelden, het geheel Anders gebrui

ken van dezelfde terminologie en de eigen taal, en de problemen die dit heeft

voor goede onderlinge samenwerking, is reeds elders geschreven (van Rens, J.

1977) •

Toch hebben de ingenieur en de arts reeds lang dezelfde parallelle doeleinden

nagestreefd. De ingenieur, of althans zijn voorloper, heeft er veel toe bij

gedragen dat de grote ziektebeelden uit de vorige eeuwen, zoals de pest,

cholera, dysenterie, e.d. verdwenen dankzij de verbetering van riolering,

watervoorziening, huisvesting, voeding, enz. en daardoor heeft hij veel bij

gedragen tot verbetering van de gezondheid, het voorkomen van ziekten en zo

bijgedragen tot preventie.

Het lijdt geen twijfel dat voor een wenselijke toenemende aandacht voor pre

ventie een goede samenwerking tussen medici en ingenieurs zeer nuttig en

waarschijnlijk noodzakelijk zal zijn. Het bevorderen van een goede kommuni

katie tussen beide disciplines is daarvoor in ieder geval een eerste vereiste.

Voornamelijk gericht op de ingenieur wil dit artikel enig inzicht en wat ter

minologie verstrekken vanuit een medische viaie op preventie.

Het terrein van de preventie is zeer uitgebreid. Hat spreekt voor zich dat

voor het gestelde doel geen Alles dekkende systematische behandeling gegeven

kan worden binnen het kader van dit artikel. Wij zullen hier enkele aspekten

belichten vanuit twee invalshoeken t.w. iin medisch-epidemiologische en ein

medisch - technologische.

Primaire, secundaire en tertiaire preventie

De medicus was aanvankelijk voornamelijk curatief bezig. Men moest eerst ziek

zijn voordat er een dokter aan te pas kwam. Pas de laatste tientallen jaren

hoort voorkomen van ziekten ook tot zijn pakket. Men ging spreken van een
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"positieve gezondheidszorg": het bevorderen van gezondheid en dus het voor

komen van ziekten.

Met het begrip preventie werd dus aanvankelijk alleen nog het voorkomen van

ziekten aangeduid, zoals bijv. het inenten tegen pokken.

Thans duidt men dit aan met E!~~i!~_E!~Y~~~~~ ter onderscheiding van !!:
£~~~~~f!_E!~Y!~~!!waarmee men gevallen aangeeft waarbij een ziekte zelf

niet te voorkomen is, maar wel de kwalijke gevolgen hiervan.

Van secundaire preventie geven wij als voorbeelden:

- suikerziekte, deze is niet te voorkomen, maar door deze op tijd en goed

te behandelen blijft de man in goede konditie, blijft valide.

een bepaalde oogziekte is niet te voorkomen, maar door ze op tijd te be

handelen blijft blindheid uit terwijl dat anders onherroepelijk het gevolg

zou zijn.

- door een uitstrijkje van de baarmoederhals te maken ontdekt men cerviccar

cinoom in een zoln vroeg stadium dat door een eenvoudige chirurgische in

greep alles wordt opgelost. Wij komen nu op het terrein van de vroeg-diag

nostiek, screening, bevolkingsonderzoek, waarover zo dadelijk meer.

Van E~fE~~!~!_Ef~Y~~E~! (Huygen, F.J.A., 1965) spreekt men als men niet de

kwaal kan voorkomen, ook niet de kwalijke gevolgen van de kwaal, maar als

men al vanaf het begin inspeelt op het voorkomen van vermijdbare invaliditeit,

het weer inpassen van de patient met zijn kwaal in het maatschappelijke leven

(vroegtijdige revalidatie).

Secundaire en tertiaire preventie spelen vooral een rol bij ouderen, bij be

jaarden, een hoe langer hoe meer belangrijkere groep nu de bevolking ver

oudert, vergrijst: wij krijgen te maken met "anticiperende geneeskunde", met

"surveillance van risico-groepen ll
•

Screening

Een screenings test verdeelt ogenschijnlijk gezonden in personen die een

ziekte waarschijnlijk wel en die een ziekte waarschijnlijk niet hebben.

Dit is wat anders dan diagnostiek waaronder men een gedetailleerd onderzoek

van individuen verstaat met als doel om tot een toewijzing tot een ziekte

klassifikatie te komen.

Aan welke eisen moet een screeningsonderzoek voldoen?

- Voor de onderzochte: eenvoudig te ondergaan, weinig ingrijpend, niet pijn

lijk, niet lastig, kort van duur, zonder nare gevolgen.
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- Voor de onderzoeker: relatief eenvoudige methodiek, niet kostbaar,gemakke

lijk hanteerbaar, vrij eenvoudig aan te leren, weinig tijd vergend.

Uit rendementsoverwegingen: voor een zeer sporadische kwaal kan men niet

vele mensen lastig vallen, er moet een zeker rendement zijn; voor de posi

tief-bevondenen moet vroegtijdige opsporing (dus therapie) van groot be

lang zijn voor het verloop van de kwaal: het gaat er niet om om vroegtij

dige patienten te maken.

Over screening en bevolkingsonderzoek hebben Sturmans, F., e.a. (1976) zeer

waardevolle gedachten ontwikkeld, waarvan wij enkele elementen hier in het

kort bespreken.

Screening is niet identiek aan vroeg-diagnostiek. Is ook niet altijd zonder

meer goed om toe te pass en. Dit gaat aIleen op als de screening gebeurt met

een valide methode (geen fout-positieven of fout-negatieven oplevert) en be

trouwbaar is (konsistent = reproduceerbaar). Ret is vooral ook daar zinvol

waar het kan leiden tot het voorkomen van de ziekte (prevalentie).

De ~!~E~~~~~~E~!!~ (~ herhaalbaarheid = reproduceerbaarheid = repeatibility)

is de mate waarin een methode hetzelfde resultaat oplevert bij hermeting van

eenzelfde individu op twee of meer momenten. Bijv.: meting van lengte, gewicht

en bloeddruk. De bloeddruk varieert bij de onderzochte als hij zich heeft in

gespannen, kwaad gemaakt. Dus hier hangt het meetresultaat niet alleen af van

de methode, van het meetinstrument, van de kwaliteit van de onderzoeker, maar

ook van de momentele toestand van de onderzochte, het objekt.

De validiteit (de deugdelijkheid) van een test is de mate van overeenstemming----------
tussen de uitslag van de test en de mate van aanwezigheid van de ziekte.

De validiteit hangt natuurlijk samen met de betrouwbaarheid van een test. De

validiteit hangt verder sterk af van de sensitiviteit en de specificiteit.

~~~siv!!~!!l het vermogen van de test om alleen personen met de betreffende

ziekte te identificeren (dus hoeveel procent van de werkelijke zieke per

sonen worden door de test ontdekt, een maat voor de terecht positieven).

~E~£!f!!~!!:uitsluitendpersonen met deze ziekte worden geidentificeerd.

Een screeningstest met een groot onderscheidend vermogen betreft dus een test

die afgaat op een pathognomische bevinding: een symptoom of verschijnsel wat

praktisch nooit bij niet-zieken en praktisch altijd bij de zieken voorkomt.

Voor diegenen die meer over dit onderwerp willen weten, verwijs ik naar de

genoemde literatuur van Sturmans, e.a.
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Enkele gezondheidsaspekten in industriele processen

Als wij nu terugkeren tot de Ingenieur en Preventie. dan zien wij dat indus

triele processen en gezondheid al lang twee faktoren zijn die elkaar sterk

kunnen beinvloeden.

De World Health Organisation (W.H.O.) heeft schattingen gemaakt dat ongeveer

85% van de nieuwvormingen door schadelijke stoffen uit het milieu veroorzaakt

wordt (Vroege. D•• 1979).

De industriele encologie (kankerverwekking) en ziekte makende agentia deden

in de zeventiger jaren plotseling van zich spreken toen ontdekt werd dat hoge

koncentraties vinylchloride. in gebruik bij de vervaardiging van polyvivyl

chloride (P.V.C.), lever.angio-sarcomen veroorzaakte. dat asbest longcarci

nomen kon geven. spaanderplaat weer andere afwijkingen. en nog onlangs in

Zeeland metallurgische industrien ernstige thalliumvergiftigingen met haar

uitval. algemene vermoeidheid en malaise veroorzaken.

Toch is dit helemaal niets nieuws. Reeds twee eeuwen geleden ontdekte de

Engelsman Pott in 1775 dat schoorsteenvegers vaak scrotumkanker kregen. naar

aIle waarschijnlijk door roet in de huidplooien. Paris. in 1820. vermeldde

dezelfde soort gezwellen bij kopersmelters. Hutchinson. 1877, publiceerde

een aantal gevallen van kanker als gevolg van het gebruik van Arseen+

Harting en Hesse vonden in 1979 dat ongeveer 75% van de mijnwerkers in het

Erz-gebergte aan longkanker stierven en Yamagiwa kon experimenteel huidge

zwellen bij een konijn opwekken door deze met teer te penselen, wat leidde

tot de eerst bekend carcinogene stoffen. Men kwam bij de bestudering van de

carcinogenese (kankerverwekking) tot een tweetal specifieke eigenschappen

(Vroege. D, 1979):

- De kwaadaardige nieuwvorming als gevolg van de in~erking van carcinogenen

treedt in ~f~~~~~l!i~~~!~_y~~_~~_~~!!!op na een latente periode, die zo

weI bij de mens als het dier een aanzienlijk deel van de levensduur omvat.

- De duur van de latente periode is niet aIleen afhankelijk van de dosis,

maar andere invloeden (bijv. metabolieten. die op zichzelf niet kankerver

wekkend zijn) kunnen een tumor induceren.

Tegenwoordig probeert men bij nieuwe stoffen met carcinogeniteit te beoor

delen voordat deze stoffen in produktie worden genomen.

Voor carcinogeniteitsonderzoek bestaan tegenwoordig drie mogelijkheden:

- kortdurende onderzoektechnieken (in vivo en in vitro) met behulp van

bacterie- en schimmeltesten en op celkweken.

langdurige proeven op dieren, via de huid, injekties of toedoening door

het spijsverteringskanaal.
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- epidemiologisch onderzoek bij mogelijk blootgestelde personen.

Industriele kankerverwekking

Dr. D. Vroege (1979) heeft de industriele kankerverwekking en de preventie

daarvan als volgt samengevat:

1. Theoretisch is het mogelijk een aanzienlijk deel van de optredende nieuw

vorming te voorkomen door een goede preventie op de arbeidsplaats.

2. De tot nu toe bekende aspekten van het ontstaan van kwaadaardige nieuw

vorming rechtvaardigen de opvatting dat de prioriteit bij dit probleem

verlegd moet worden naar de preventie.

3. De preventie van de blootstelling aan carcinogene stoffen in het arbeids

milieu is bij uitstek een taak van de bedrijfsgezondheidszorg en is als

zodanig reeds wettelijk geregeld.

4. Bij de opsporing van carcinogene stoffen heeft een duidelijke doorbraak

plaats gevonden door de ontwikkeling van kortdurende carcinogeniteits-

proeven.

5. Epidemiologisch onderzoek bij risicodragende bevolking is een duidelijke

noodzaak.

6. Er dient hoge prioriteit gegeven te worden aan de opsporing van agentia

~n het milieu en op de arbeidsplaats, en opheldering van het mechanisme

waardoor zij tot kwaadaardige nieuwvormingen aanleiding geven.

7. Een landelijke kankerregistratie is voor het beleid ten aanzien van de

preventie en behandeling van kwaadaardige nieuwvormingen onontbeerlijk.

Tot besluit

Dit symposium richt zich op de relatie tussen de zich steeds sneller ontwik

kelende techniek en de gezondheid van de mens, die daarmee omgaat. Men kan

hierin vele positieve aspekten vinden. In de inleiding over dit artikel

zijn er enkele genoemd. In de technologie schuilen duidelijk ook nega-

tieve effekten op de gezondheid van de mens. Ook daarvan zijn een aantal

voorbeelden vermeld.

Goed inzicht in deze invloeden op de mens zal nodig zijn om de juiste rand

voorwaarden aan te geven voor die steeds snellere ontwikkeling van de

technische omgeving waarin de huidige mens leeft en werkt.

Dit inzicht kan niet anders dan door multidisciplinaire aandacht tot stand

komen. Het zal vooral moe ten groeien ~n een dialoog tussen medici en inge

llicurs. ileidc disciplines hebben ieder voor zich hun specifieke kennis en

methodologie. cen goede aanpak van het thema Ingenieur en Preventie zal de
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vele mogelijkheden van beide disciplines niet kunnen ontberen.

Wij moe ten vaststellen dat het in Nederland ontbreekt aan goede strukturen

voor een kommunikatie tussen medici en ingenieurs. Vanuit beide disciplines

zullen initiatieven moeten komen om daar verbetering te brengen. Voor de

preventieve aspekten bij het ontwerpen van technische objekten moet dit een

noodzakelijkheid genoemd worden.
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DE INGENIEUR TEN AANZIEN VAN PREVENT IE GESTlMULEERD DOOR DE NIEUWE ARBEIDS

OMSTANDIGHEDENWET

drs. F.J. Janssen, hoofdinspeeteur-direeteur van de Arbeidsinspeetie en de

Inspeetie van de Havenarbeid te Rotterdam.

Inleiding

De nieuwe overheidswetgeving ten aanzien van de arbeidsbescherming; met name

het ontwerp "arbeidsomstandighedenwet", zal naar mijn mening de preventie

gerichtheid van ingenieursaetiviteiten stimuleren.

Preventiegerieht in het kader van dit boek houdt in dat de ingenieurs bij hun

(ontwerp)arbeid het vizier tevens gerieht houden op de grootst mogelijke vei

ligheid, de grootst mogelijke beseherming van de gezondheid en de aangepastheid

van hun werkresultaat aan gebruikers en omgeving.

Arbeidsbeseherming betekent in deze bijdrage de beseherming bij en tijdens de

arbeid, met voorbijgaan aan besehermingswetten samenhangend met het arbeids

voorwaardenbeleid (wet op de CAO e.a.) of met het soeiale voorzieningenbeleid

(ziektewet, WW, AWW, AOW, e.a.).

Na een omlijning van de hoofdkenmerken van enkele vigerende wetten en van het

eerdergenoemde wetsontwerp, wordt ingegaan op de risieo's van de arbeid en op

de effecten daarvan op de gezondheid; de daarmee samenhangende velden van pre

ventieve zorg zijn in die arbeidsomstandighedenwet uitstekend getraceerd.

Met betrekking tot het werkmodel wordt vervolgens getoond dat het vooral de op

draehtgever/ondernemer is die het model kan en moet beinvloeden, eehter ook

geeft de wetgever nu beter riehting aan.

Wetten voor arbeidsbeseherming

a. Er zijn vele wetten ten behoeve van de bescherming van de werknemers zoals

de Arbeidswet, de Veiligheidswet, Stuwadoorswet, Rijtijdenwet, Bestrijdings

middelenwet, Wet Gevaarlijke Stoffen, Wet Gevaarlijke Werktuigen, Kernener

giewet etc. Daar het hier gaat om het principe van arbeidsbescherming kunnen

wij ons hier beperken tot de huidige twee hoofdwetten, namelijk Arbeidswet

1919 en de Veiligheidswet 1934.

1. De Arbeidswet 1919 rieht de bescherming op de beperking van de arbeids

duur, op voldoende rust tijdens het werk en na afloop van het werk. De

wet beoogt door de gegeven normen oververmoeidheid te voorkomen en voorts

de werknemer de gelegenheid te geven zieh buiten zijn werk te kunnen ont

wikkelen ten bate van hemzelf en van de maatschappij. Zo al in bepaalde

gevallen de produktie door deze normen zou teruglopen dan moest het

levensgeluk van de arbeidende mens meer gewieht in de schaal leggen dan
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materieel nadeel. Het sociale beginsel is niet langer ondergeschikt aan

het economisch motief (Beenhakker S'.M.A. 1969,50 jaar Arbeidswet 1919).

2. De strekking van de Veiligheidswet 1934 is het voorkomen en bestrijden

van de gevaren voor ongevallen en de bescherming van de gezondheid en het

bevorderen van de hygiene bij de arbeid in ondernemingen.

In de op deze wet gebaseerde veiligheidsbesluiten zijn minimum criteria

en minimum normen nader uitgewerkt.

b. Deze wetten zijn in de navolgende jaren vele maken aangevuld en gewijzigd,

onlangs nog door de verplichtstelling van een veiligheidsrapport. Niettemin

zijn de wetten in enkele opzichten principieel verouderd.

I. Zo richt de wetgever zich alleen tot de werkgever en zijdelings tot het

opzichthoudend personeel terwijl de werknemer passief in de wet voorkomt.

Een actieve inbreng van de werknemer ten aanzien van veiligheid en gezond

heid kan bij werkplekontwerp en verbetering van de werkplekinrichting niet

worden gemist, bovendien is allerwege erkend dat de werknemer recht heeft

actief betrokken te worden bij vraagstukken hemzelf betreffend. Deze be

trokkenheid dient persoonlijk te zijn waar het om werkplekzaken gaat en

vertegenwoordigend waar het om bedrijfsoverleg inzake veiligheid, gezond

heid en welzijn in verband met arbeid gaat.

2. Een ander bezwaar van de huidige wetten is dat het beschermingsgebied te

smal is. De verplichtingen van de werkgever moeten indien hij arbeid

creeert meer omvatten dan alleen minimumeisen ten aanzien van veiligheid

en gezondheid. Het gezondheidsbegrip dient breder opgevat te worden

en verder te gaan dan alleen een minimaal niveau en voorts dienen humani

seringsnormen evenzeer in de plichten en dus in de wetgeving te zijn ver

vat.

Voora! deze laatste uitbreidingsgrond van de nieuwe wetgeving zal er toe

moeten leiden dat werksituaties beter afgestemd worden op de werkende mens.

De overheid geeft in het ontwerp arbeidsomstandighedenwet voor het gehele

terrein randvoorwaarden voor de werkgever. Een juiste taakopvatting van de

werkgever en een tijdig vooruitzien zal er m.i. vanzelf toe leiden dat

vroegtijdig v66r en bij het ontwerpen van processen, van produktiesystemen,

van machines en gereedschappen en organisatiestructuren met eisen en wense

lijkheden van bij de mens passende arbeid rekening wordt gehouden. Ik kom

hier later op terug.

Arbeidsrisico~s erttartdvoorwaatden

Indien wij willen bereiken dat ingenieursprodukten beter zullen zijn afgestemd

op de mens in zijn werksituatie dan moeten niet alleen werkgevers en opdracht-
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gevers de randvoorwaarden goed kennen maar de ontwerpers evenzo. In de meeste

gevallen is hieraan niet voldaan. Een voorbeeld kan de bedoeling verduidelijken.

De opdracht aan een ontwerper moet niet alleen luiden "ontwerp een machine die

een produkt maken kan", maar ook moet de opdracht vermelden dat de machine vei

lig moet zijn voor bediende en omgeving, weinig lawaai moet maken~ bijvoorbeeld

minder dan 75 dBA; de machine mag geen strak bedieningstempo noch geestdodende

arbeid aan de bediende opleggen; de bediening moet geen dwanghouding of verkeerde

houdingen vereisen, bijvoorbeeld op een been staande of zittend zonder plaats

voor de knieen.

In een opdracht tot ontwerp moe ten derhalve aile randvoorwaarden met criteria

worden vermeld en voor de ontwerper is het nodig dat hij die randvoorwaarden

goed begrijpt en doorgrondt, vooral omdat er in het ontwerpstadium zeer veel

keuzemogelijkheden zijn. Het kennen van de arbeidsrisico's en de daarmee samen

hangende nadelige effecten is tot goed begrip van de randvoorwaarden zeker nodig.

Risico's die samenhangen met arbeid en arbeidsomstandigheden zijn:

I. acute risico's; rechtstreekse IichameIijke bedreiging door bijvoorbeeid

machine- en procesonveiligheid, toxiciteit, brand en explosie,

2. risico's met trage nadelige effecten op de gezondheid:

a. door de arbeid zelf;

De arbeid zelf heeft in het uitvoerende viak vaak een aantal aanzichten

welke niet passen in het huidige maatschappeIijke mensbeeld. Arbeid kan

monotoon zijn, kort-cyclisch, geestdodend, te eenzijdig van structuur

waardoor vele werknemers in zulk werk geen bevrediging kunnen vinden. Een

werknemer moet ook verworven kennis en ervaring in zijn arbeid kunnen aan

wenden (zelfverwezelijking). Denk aan verworven kennis via onze IO-jarige

leerplicht en 2 jaar parttime-scholing en -vorming (partiele leerplicht).

Ook de taakbelasting moet binnen de belastbaarheidsgrenzen blijven

(fysiek, perceptief e.a.). Voorts is het een rechtvaardig verlangen dat

de werker zich in en door zijn arbeid kan ontwikkelen en ontplooien. Waar

de werknemer daaraan inderdaad behoefte heeft, komt de aangeboden arbeid

waarbij zulks ontbreekt als regel niet zinvol, vaak zelfs zinloos voor.

Reeds bij de vormgeving van een proces moet met zulke effecten rekening

worden gehouden;

b. door slecht functionerende of niet goed aangepaste machines, gereedschap

pen e.d. en door een niet goed ingerichte werkplek. Een niet aan het in

dividu aangepaste werkplek leidt tot onnodige vermoeidheid, onlustgevoe

lens en klachten;

c. door de wijze van inkadering van de arbeid in de organisatie;

De organisatie van de arbeid kan een onnodig knellende band betekenen voor

het individu, hem te weinig bewegingsruimte of bewegingsvrijheid geven
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(de werker is te eng aan de werkplek gebonden), te weinig contacten

overlaten met medearbeiders. Een organisatiestructuur met een te sterke

opdeling van taken leidt tot uitholling van die taken. Een arbeidsorga

nisatiestructuur dient rekening te houden met 2 doelen, het ondernemers

doel en het werknemersdoel. Hoewel dit laatste doe1 wel als "gesubordi

neerd" wordt gekwalificeerd, is het ook vanuit zo'n visie duidelijk dat

een gesubordineerd doel evenzo aanvaardbaar moet zijn, want indien niet

dan wordt het hoofddoel niet bereikt of loopt het hoofddoel gevaar. De

beide doelen moeten derhalve niet strijdig zijn;

d. door het fysieke klimaat (temperatuur, vochtigheid, geluid, stof, licht;

e. door het psychische klimaat;

f. door geestelijke belasting, stress.

Geestelijke belasting bestaat niet alleen uit belasting door informatie

verwerking en door emotionele belasting, maar ook door spanning en con

flict, door frustratie en door vele andere vormen van appal op de

capaciteit van het centrale zenuwstelsel (Kalsbeek, zie Burger, pag. 138).

Genoemde risico's kunnen leiden tot direkte lichamelijke aantasting en/of tot

effecten als ziekten en verzuim, echter ook tot klachten die, zoals J.P. Kuiper

in "Bedrijfsarts en arbeidende mens" aangeeft (pag. 242 e.v.) samenhangen met:

- de fysisch chemische arbeidsomstandigheden (lawaai, vuil, stank, stof, vocht

etc.) (ecogene klachten);

- de moeite, de zwaarte van het werk of met dwanghoudingen (ergogene klachten);

- een gestoorde affiniteit tot de eigen arbeid; de onlustgevoelens of frustra-

tie door onderbelasting of niet op de persoonlijkheid appellerende arbeid

(operogene klachten);

- het psychosociale klimaat van het bedrijf (sociogene klachten).

De eerdergenoemde risico's moeten worden voorkomen, zowel die met acute als met

niet-acute effecten.

De bestaande wetten richten de aandacht sterk op de acute risico's en op het

fysisch klimaat; de nieuwe arbeidsomstandighedenwet zal het gehele trace over

spannen, zowel met minimumeisen als met optimaliseringsstrevingen (zorgplichten).

Modelevaluatie en modelbeinvloeding

Indien wij het produktorganisatiemodel bezien constateren wij:

1. dat het de werkgever/ondernemer is die de initiatieven neemt, die arbeid

creeert, organiseert, uitwerkt en effectueert en aanbiedt aan werknemers.

De werkgever is dan ook degene die zorgen kan en te zorgen heeft voor bij

de mens passende arbeid, voor menswaardige arbeid. De werkgever is degene

die "kwalitatieve tekortkomingen" van aangeboden arbeid kan opheffen of
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verbeteren. De werknemer heeft onvoldoende invloed op vorm en inhoud van

zijn arbeid. Hij kan aangeboden werk accepteren of weigeren, echter als

hij het ene aanbod weigert zal hij toch een ander aanbod elders moe ten

accepteren.

2. dat arbeid welke al reeds een vormgeving heeft gekregen, zo is ingeklemd

door proces- of produktietechniek, door organisatiestructuren, door arbeids

deling, door mechanisatie e.a. dat daaraan aIleen met veel goede wil nog

"aan de marge" te sleutelen vait.

Uit dit Iaatste voIgt dat in het stadium voordat de arbeid vorm gekregen heeft,

vooral ondernemers dit proces zonder veel extra kosten gunstig kunnen bein

vloeden (eerste modeibeinvioeding) door al in de ontwerpformulering systematisch

aan eisen van humane arbeid aandacht te geven en die eisen integraal op te

nemen.

Daar de werknemers terzake van het bepalen van arbeid en arbeidsomstandigheden

tegenover de werkgever in een ongelijke positie verkeren is de overheid als

regelgever gehouden zodanig kaders te scheppen dat arbeid en arbeidsomstandig

heden aan maatschappelijke normen voldoen.

De Arbeidsomstandighedenwet geeft zulk een kader aan. Zij stelt bepalingen vast

omtrent arbeidsomstandigheden in het algemeen en de veiligheid v de gezondheid

en het welzijn in verband met arbeid in het bijzonder (tweede modelbeinvloeding)

Men name artikel 3 van de wet geeft de algemene zorgplicht van de werkgever

goed aan. In de opsomming is te onderkennen de zorgplicht voor de verschillende

stadia van een produktieorganisatie vanaf het ontwerpen van een produktiesysteem,

het organiseren van arbeid, het bepalen van produktiemethoden, het inrichten van

arbeidsplaatsen, het vormgeven van arbeid, etc. Deze zorgplicht van de werkgever

is in de onderdelen a tim ivan dat artikel 3 uitgewerkt in een systematiek

waarbij het vizier steeds in nauwere zane steeds nauwkeuriger wordt ingesteld.

Eerst gaat het am de zorg voor allen die werken in het bedrijf: de procestech

niek moet goed zijn (waar niet mogelijk dan vluchtwegen). Vervolgens gaat het

om gevarenbronnen welke groepen van werknemers kunnen bedreigen; daarna machines

en gereedschappen die meer arbeiders bedienen of hanteren, dan moet de inrich

ting van de arbeidsplaatsen, de opbouw van de werkmethode aangepast zijn aan de

werknemer (ergonomische aspecten). Tenslotte richt dit artikel zich in de

onderdelen f., g., h. en i op de zorgplicht om arbeid passend te maken voor het

individu, aan te passen aan diens kennis, ervaring, persoonlijke eigenschappen,

aan de wensen tot zelfverwezenlijking en ontplooien en mogelijkheden van con

tacten met medearbeiders etc.

Naast deze verplichtingen legt de wet verplichtingen op ten aanzien van het te

voeren Ondernemersbeleid, de deskundigheid en het overieg in verband met arbeid.
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De werkgever moet:

- een beleid voeren (art. 4) geintegreerd in het algemeen ondernemingsbeleid

dat gericht is op een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke

bescherming van de gezondheid en het bevorderen van het welzijn van de werk

nemer binnen het bedrijf;

- deskundigheid hebben. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte of het arbeidsrisico

is hij zelfs verplicht deskundigen aan te stellen. Een bedrijfsarts, veilig

heidskundige;

- met zijn werknemers, vertegenwoordigd in een commissie, overleggen over zaken

van veiligheid, gezondheid en welzijn; het beleid dat hij terzake voert, de

plannen die hij heeft, de besluiten die hij neemt.

Conclusies en aanbevelingen

Op grond van vorenstaande kom ik tot de volgende conclusies en aanbevelingen:

a. besluiten ten aanzien van systeemontwerp, bouw, produktiemethoden, machines,

gereedschap, arbeidsorganisatie, arbeidsdeling, werkplekinrichting e.d.

dienen eerst te worden genomen, zo moet het wetsontwerp worden gelezen, na

dat een duidelijke afweging van belangen heeft plaats gehad rekening houdend

met de algemeen erkende regelen der techniek en van de ergonomie en de stand

van de bedrijfsgezondheidszorg (MAC-waarden, TLV's, geluidsniveau, ergono

mische normen);

b. een opdracht tot ontwerp van technische objecten moet zowel een goede om

lijning van het hoofddoel bevatten als van de subdoelen die tegelijkertijd

in acht moe ten worden genomen c.q. tegelijkertijd moeten worden verwezenlijkt

de zgn. randvoorwaarden;

c. teneinde die subdoelen betreffende de arbeidende mens, als veiligheid bij

de arbeid, bescherming van de gezondheid, ergonomische en andere humanise

ringsaspecten, goed te overzien en niet over het hoofd te zien levert de

arbeidsomstandighedenwet een goede en systematische bijdrage;

d. teneinde de randvoorwaarden goed te kunnen begrijpen is het nuttig de gron

den daartoe te kennen zoals de arbeidsrisico's op de verschillende gebieden

en de daarmede samenhangende effecten op de gezondheid. Dit is te meer be

langrijk omdat de bewegingsruimte van de ontwerper bij het zoeken naar com

promissen als regel groot is

e. de ontwerper kan ertoe bijdragen een goed en ergonomisch verantwoord ontwerp

te maken door het gebied van de randvoorwaarden in de opdracht af te tasten

op volledigheid en goed begrepen omlijning. Nietteming zal hij tijdens het

ontwerpen ook vakdeskundigen als een geluidsdeskundige, een ergonoom, een

veiligheidskundige moeten raadplegen;
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f. de arbeidsomstandighedenwet zou haar bijdrage in dit proces van preventie

vergroten indien zij naast de minimale veiligheids- en gezondheidsnormen

ook de optimaliseringsstrevingen voor humanisering van de arbeid duidelijker

in criteria of normen zou kunnen vastleggen.
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IIET Li\Wi\A1 01' DE i\RI3Jo:IDSI'LMTS: DE BES'l'MNDE WETTELLlKE lml'i\LINGEN

ir. M.A.P. Verwijmeren

Ministerie van Sociale Zaken, Directoraat-Generaal van de Arbeid

De Veiligheidswet 1934

De strekking van de Veiligheidswet 1934 is het voorkomen en bestrijden van

de gevaren voor ongevallen, de gezondheid en de hygiene bij de arbeid in

het algemeen en bij het verblijven in fabrieken of werkplaatsen in het bij

zonder. De Veiligheidswet is in hoofdzaak een "raamwet", dat wil zeggen dat

er aIleen bepaald wordt aan welke onderwerpen er "iets" gedaan moet worden

maar niet hoe dat moet gebeuren. Die uitwerking wordt overgelaten aan Algemene

Maatregelen van Bestuur. Wellicht ten overvloede wordt hier uiteengezet,

dat een Algemene Maatregel van Bestuur een daad van wetgeving is die dient

om algemeen te werken. Een Algemene Maatregel van Bestuur is echter veel ge

makkelijker uit te vaardigen en te wijzigen dan een wet, onder andere omdat

deze niet door het parlement behandeld behoeft te worden (weI moet de Raad van

State gehoord worden).

Wil men nu 1n een Algemene Maatregel van Bestuur iets vastleggen met be trekking

tot het lawaai in fabrieken, dan moet er in de wet (in casu de Veiligheidswet)

een "opening" zijn am dit te kunnen doen. Met andere woorden, in de Veiligheids

wet moet staan dat er bij Algemene Maatregel van Bestuur iets bepaald mag

worden met betrekking tot het lawaai in fabrieken. Een dergelijke wettelijke

basis is er, en weI in artikel 7, Iste lid, sub i. Met weglating van enkele

zinsneden (om de leesbaarheid te vergemakkelijken) wardt daar gesteld:

"Bij Algemene Haatregel van Bestuur ... wordt •.• voorgeschreven wat ... maet

worden aangewend of nagelaten tot het voorkomen of beperken van schadelijk of

hinderlijk geluid of van andere schadelijke of hinderlijke trillingen".

In hetzelfde artikel (artikel 7, 3de lid, sub a) wordt eveneens gezegd dat

de Algemene Maatregel van Bestuur bepaalt in welke gevallen door het districts

hoofd van de Arbeidsinspectie eisen gesteld kunnen worden "ten aanzien van de

tijd gedurende welke arbeiders mogen vertoeven ter plaatse waar schadelijk

geluid of andere schadelijke trillingen voorkome~'.

Bovenstaande wetsonderdelen (artikel 7, Iste lid, sub i en artikel 7, 3de lid,

sub a) zijn reeds geruime tijd geleden als wijziging van de Veiligheidswet ge

publiceerd (wet van 25 maart 1971, staatsblad 225), maar zij zijn pas op

I februari 1978 in werking getreden. Met deze inwerkingtreding is er dus een

w~ttelijke basis gelegd om bij Algemene Maatregel van Bestuur iets over het

gcluid in fabrieken of werkplaatsen te gaan verordenen.



- 158 -

Hierbij wordt er nogmaals op gewezen dat alles wat in artikel 7 van de Veilig

heidswet staat betrekking heeft op arbeid in fabrieken en werkplaatsen (die

begrippen worden nader gedefinieerd in de artiklen 1, 2 en 3 van de Veiligheids

wet). In een ander artikel (artikel 11) wordt uiteengezet wat bij Algemene

Maatregel van Bestuur bepaald mag worden met betrekking tot arbeid in een onder

neming van landbouw, tuinbouw, bosbouw, veehouderij of veenderij. Het onderdeel

artikel II, Iste lid, sub i, is met de nodige veranderingen nagenoeg identiek

aan artikel 7, Iste lid, sub i, maar het is aanmerkelijk eerder in werking

getreden, namelijk op 19 juli 1975.

Op grond van artikel 7 en II van de Veiligheidswet Z1Jn inderdaad Algemene

Maatregelen van Bestuur vastgesteld en weI het Veiligheidsbesluit voor Fabrieken

of Werkplaatsen 1938 (het lIVBF") respectievelijk het Landbouwveiligheidsbesluit

1950 (het "LVB").

riet Veiligheidsbesluit voor Fabrieken of Werkplaatsen 1938

Vier artikelen in het Veiligheidsbesluit voor Fabrieken en Werkplaatsen geven

bepalingen die betrekkillg hebben op het geluid op de arbeidsplaats:

Het eerste artikel is:

Artikel 172 j: "De gebruiker van een schiethamer en hij die bij zijn werkzaam

heden is betrokken, zijn verplicht tijdens het werk te dragen: c. oorbeschermers".

Dit artikel werd toegevoegd in 1967 en is sindsdien 1n werking.

Het tweede artikel is:

Artikel 184: I. "Indien een der hierna omschreven gevaren zich voordoet ...

moeten ... voor de arbeiders die aan het gevaar blootstaan de daarbij aangege

ven persoonlijke beschuttingsmiddelen beschikbaar zijn en moet ervoor worden

gezorgd dat die arbeiders die middelen gebruiken:

e. gevaar van inwerking van schadelijk geluid op het gehoororgaan: doelmatige

gehoorbeschermingsmiddelen.

3. Onze minister ... kan voorts het niveau vaststellen waarboven voor de toe

passing van het eerste lid, onder e, geluid als schadelijk wordt aangemerkt".

Deze vernieuwde versie van artikel 184 werd op 4 januari 1977 in het Staatsblad

gepubliceerd en 1S op ] februari 1978 in werking getreden. De belangrijkste

wijziging voor het gevaarsaspect geluid, was gelegen in lid 3 waarin de minister

(van Sociale Zaken) de bevoegdheid kreeg om het niveau vast te stellen waar

boven geluid als schadelijk wordt aangemerkt. Tot op dit moment is nog geen

niveau vastgesteld. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen gegevens beschik

baar zijn om deze zinsnede te kunnen interpreteren. Op enkele plaatsen in Nota's

van Toelichting (VBF, het nieuwe artikel 179a en LVB, artikel 68a, zie ook de
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behandeling daarvan hierna), zegt de minister namelijk:

"Voorshands ben ik van mening dat het niveau waarboven geluid als schadelijk

moet worden aangemerkt op 90 dB(A) moet worden gesteld. Gebleken is dat bij

jarenlange dagelijkse blootstelling aan een geluidsniveau van 85 dB(A) reeds

een gering percentage van de blootgestelde personen een groter verlies aan

gehoorscherpte ondervindt dan te verwachten is op grond van de leeftijd van

de betrokkenen".

Uit deze toelichting mag men concluderen dat de minister in ieder geval niveaus

van 90 dB(A) en hoger als schadelijk beschouwt. Daarbij is niet expliciet ge

steld of hier een momentaan geluidsniveau wordt bedoeld of het gemiddelde van

een werkperiode. Omdat in de tweede zin van de aanhaling waarschijnlijk im

pliciet gerefereerd wordt naar ISO 1999 (zie de eerste paragraaf) mag men aan

nemen dat het equivalente geluidsniveau (L ) voor een veertigurige werkweek
eq

wordt bedoeld. Verder kan gesteld worden dat het niveau van 80 dB(A) inter-

nationaal gezien wordt als de grens waarboven de kans op gehoorbeschadiging

bij langdurige blootstelling niet meer verwaarloosbaar is. Uit deze overwe

gingen kan men afleiden dat een eventuele toekomstige ministeriele beschikking

voor de naleving van artikel 184 lid 1 en 3 een equivalent geluidsniveau zal

noemen dat zeker niet hoger zal zijn dan 90 dB(A) en niet lager dan 80 dB(A).

Het derde "geIuidsartikel" dat hier aangehaald wordt is artikel 179a van het

VBF. Dit artikel 1S op 4 januari 1977 (STB. 52) gepubliceerd maar het is nog

niet in werking. Omdat dit artikel zeer belangrijk is voor al diegenen die met

industrieel Iawaai op de arbeidsplaats te maken hebben, voIgt hier de volledige

teks t:

"I. Machines, werktuigen, apparaten of installaties moeten van zodanige con

structie zijn, zodanig ingericht, opgesteld of ondersteund zijn en zodanig

onderhouden worden, dat zijn bij het in werking zijn geen schadelijk of hin

derIijk geluid dan weI andere schadelijke of hinderIijke trillingen veroorza

ken, tenzij zulks rederlijkerwijze niet kan worden gevergd.

2. Het verrichten van werkzaamheden moet zodanig geschieden dat daarbij geen

schadeIijk of hinderIijk geluid dan weI andere schadelijke of hinderlijke

trillingen worden veroorzaakt, tenzij zulks redelijkerwijze niet kan worden

gevergd.

J. lndien de uitzondering, vervat in de laatste zinsnede van het eerste of

het tweede lid, van toepassing is, moeten doelmatige voorzieningen aangebracht

zijn, waardoor zoveel mogelijk wordt voorkomen dat
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a. zodanig geluid dan weI zodanige trillingen heerst onderscheidenlijk heersen

1n een ruimte waar arbeiders plegen te verblijven; b. zodanig trillingen

rechtstreeks op het lichaam van de arbeider worden overgebracht.

4. In gevallen waarin voorzieningen, aangebracht ingevolge het derde lid, de

arbeiders onvoldoende bescherming bieden tegen het schadelijke of hinderlijke

geluid dan weI tegen de andere schadelijke of hinderlijke trillingen, moet

het aantal arbeiders dat aan geluid of die trillingen wordt blootgesteld tot

het uiterste beperkt zijn. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing,

indien het aanbrengen van voorzieningen als bedoeld in het derde lid redelijker

wijze niet kan worden gevergd.

5. Onze minister kan met betrekking tot aIle fabrieken of werkplaatsen die be

horen tot een door hem omschreven categorie het niveau vaststellen, waarboven

geluid of andere trillingen voor de toepassing van dit artikel wordt onderschei

denlijk worden geacht schadelijk onderscheidenlijk hinderlijk te zijn in de

Zln van dit artikel".

Toelichting bij dit artikel:

ad I. In dit eerste lid wordt dus gezegd dat "technisehe voortbrengselen" geen

sehadelijk of hinderlijk geluid mogen veroorzaken. Daarmee wordt benadrukt dat

allereerst getraeht moet worden de lawaaibron aan te pakken ("primaire aanpak").

Het is bijna vanzelfsprekend dat (in de laatse zin) een redelijkheidsprineipe

is ingebouwd. Iedereen die niet bedrijfsvreemd is en zeker niet diegene die

betrokken is bij de industriele lawaaiproblematiek zal volmondig toegeven dat

een industrie zonder enig schadelijk en/of hinderlijk geluid voorlopig nog

een utopie is (een utopie die overigens weI nagejaagd moet worden~).

ad 2. In het tweede lid wordt gezegd dat lawaaiige werkzaamheden vermeden

dienen te worden, met ook hier weer de zinsnede "tenzij zulks redelijkerwijze

niet kan worden gevergd". Voorbeelden van zulke werkzaamheden zijn bijvoor

beeld het schoonblazen met perslueht, het laten vallen van voorwerpen van

(onnodig) grote hoogte op (onnodig) harde ondergrond en het slopen met pneu

matisehe beitels. Verschillende werkzaamheden zullen noeh op korte, noch op

lange termijn minder rumoerig gemaakt kunnen worden (gutsen van lasnaden,

autogeen lassen, enzovoort).

ad J. Wanneer de naleving van de voorschriften van lid J en 2 niet kan worden

gevergd dan moe ten volgens lid 3 voorzieningen worden aangebracht om zoveel

mogelijk te voorkomen, dat het geluid van die machines of werkzaamheden door

dringt tot in de ruimten waarin werknemers verblijven. Een schoolvoorbeeld van

een dergelijke voorziening is een omkasting van een machine of een geluid

isolerende mantel om een heipaal en heiblok. Bovendien kan als zo'n voorzie-
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n~ng gezien worden een geluidsisolerende cabine van waaruit een werknemer een

machine bedient. Al deze voorzieningen behoren tot de categorie "secundaire

aanpak" •

ad 4. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat er gevallen zullen zijn,

waarbij secundaire maatregelen (zie lid 3) niet voldoende doeltreffend zijn

om schadelijk geluid op de arbeidsplaats te voorkomen. In een dergelijk geval

~s het vol gens lid 4 zaak er voor te zorgen, dat zo weinig mogelijk werknemers

aan dat geluid worden blootgesteld. Men kan hierbij denken aan het opstellen

van de sterkste lawaaibronnen in een aparte ruimte, goed geisoleerd van andere

werkruimten.

ad 5. Het is nuttig om hier een gedeelte van de tekst van de Nota van Toelichting

letterlijk aan te halen:

"Het vijfde lid opent de mogelijkheid om bij ministerieel besluit het niveau

vast te stellen, waarboven geluid of andere trillingen als schadelijk of als

hinderlijk in de zin van dit artikel worden aangemerkt. Voorshands ben ik van

oordeel dat het niveau waarboven geluid als schadelijk moet worden aangemerkt,

in ieder geval niet hoger dan 90 dB(A) mag worden gesteld. Gebleken is dat

bij jarenlange blootstelling aan een geluidsniveau van 85 dB(A) reeds een klein

percentage van de blootgestelde personen een groter verlies aan gehoorscherpte

ondervindt dan te verwachten is op grond van de leeftijd van betrokkenen. Bij

geluidsniveaus boven 90 dB(A) neemt dit percentage zozeer toe, dat de beperking

van het lawaainiveau, hetzij door vermindering van de geluidproduktie van de

gebruikte machines, werktuigen enzovoort, hetzij door afscherming van de aan

het lawaai blootgestelde personen, naar mijn mening noodzakelijk is."

Uit deze toelichting van de minister kan men afleiden, dat een eventuele

norms tel ling op grond van dit artikel een niveau zal aangeven dat niet hoger

is dan 90 dB(A). Vele landen hebben geruime tijd geleden reeds een wettelijke

norm, streefwaarde of richtlijn van 90 dB(A) vastgelegd en er zijn ook al

landen die 85 dB(A) als norm hebben aangewezen. Wat in dit geval belangrijk

is, is na te gaan in welke contexten deze getallen genoemd zijn en met welke

"hardheid" de naleving gecontroleerd wordt.

Tijdens de jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Stichting Geluidhinder in

juni 1979 deelde de Staatssecretaris van Sociale Zaken mede dat de Minister

van Sociale Zaken zich binnenkort tot de SER zou wenden teneinde advies te

verkrijgen or enkele beleidsvoornemens.

Enkele gedeelten uit de openingstoespraak van de Staatssecretaris luiden als

volgt:
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"Ik zal hier voor u globaal uiteenzetten wat de inhoud van die beleidsvoor

nemens is.

In de eerste plaats is er het voornemen het niveau aan te geven waarboven

geluid schadelijk geacht moet worden. Gedacht wordt aan een niveau dat inter

nationaal gezien wordt als het niveau waarboven de kans op gehoorverlies als

gevolg van lawaai niet meer verwaarloosbaar geacht kan worden.

Onder gehoorverlies moet dan verstaan worden een verschuiving van de gehoor

drempel die in de normale dagelijkse situaties merkbaar begint te worden.

Een zo groat mogelijke bescherming van de gezondheid (in di t geval het gehoor

orgaan) van de werknemer wordt verkregen als men op de arbeidsplaats een ge

luidsniveau heeft dat lager is dan deze waarde • .•....

Omdat er voorlopig altijd arbeidssituaties zullen blijven waar een geluids

niveau heerst dat hoger is dan het hiervoor genoemde potentieel-schadelijke

niveau, worden maatregelen overwogen, die in die situaties genomen moe ten wor

den.

Hierbij gaat het om maatregelen als:

- het tot een uiterst minimum terugbrengen van het aantal mensen, dat aan dit

lawaai blootgesteld wordt, waarbij tevens de tijdsduur zo kort mogelijk zal

moeten Z1Jn;

- het verplicht stellen van de aanwezigheid van doelmatige gehoorbeschermings

middelen;

- het verplicht stellen van voorlichting over de schadelijkheid van onbeschermd

verblijf in hagere geluidsniveaus;

- het verplicht stellen van duidelijke markering van de gebieden met hogere

geluidsniveaus; •••••.

Bij zeer hoge geluidsniveaus neemt de noodzaak tot het wegnemen van de bron

zodanig toe, dat boven deze grens nog extra maatregelen noodzakelijk zijn,

zodat extra waarborgen Z1Jn ingebouwd dat al het mogelijke is gedaan om het

lawaai naar een zo laag mogelijk niveau terug te brengen.

Er wordt overwogen deze zeer hoge lawaainiveaus te laten vallen onder een ver

bodswetgeving met een mogelijkheid tot ontheffing.

Een alternatieve weg is het verplicht stellen van het leveren van informatie

aan de overheid (in dit geval de Arbeidsinspectie), wanneer een bepaald ge

luidsniveau overschreden wordt. Deze informatie zal dan onder meer moeten aan

geven, welke geluidsniveaus op welke plaatsen voorkomen, maar vooral ook welke

maatregelen en voorzieningen zijn getroffen om deze niveaus te verlagen en de

werknemers te beschermen".
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Het vierde artikel is:

Artikel 187: I~et districtshoofd kan e1sen stellen ten aanZ1en van de tijd

gedurende welke arbeiders mogen vertoeven ••• d. op plaatsen waar schadelijk

geluid heerst of doordringt".

Dit artikel werd aldus gewijzigd 1n het wijzigingsbesluit van 4 januari 1977

en het is sinds 1 februari 1978 in werking.

Het Landbouwveiligheidsbesluit

Hiervoor is reeds aangegeven dat 1n artikel 11, Iste lid, sub i van de

Veiligheidswet een wettelijke basis is neergelegd voor een " ge l uidsbepaling"

in een Algemene Maatregel van Bestuur voor landbouwbedrijven en dergelijke,

namelijk het Landbouwveiligheidsbesluit. De artikelen 68a en 71 van dit LVB

zijn inhoudelijk nagenoeg identiek aan de artikelen 179a en 184 van het VBF.

Een belangrijk verschil ligt hierin dat deze artikelen reeds medio 1975 1n

werking zijn getreden.

De Nota van Toelichting gaf voor het vijfde lid van artikel 68a dezelfde

tekst als die voor artikel 179a vijfde lid van het VBF. Van de mogelijkheid

een niveau vast te stellen op grond van artikel 68a, vijfde lid en artikel 71,

derde lid van het LVB is tot op dit moment geen gebruik gemaakt. Het is niet

bekend of 20 een voorstelling binnen afzienbare tijd verwacht kan worden.

De Arbeidswet 1919

In de Arbeidswet 1919 ligt de wettelijke basis voor de enige wettelijke norm

stelling die wij in Nederland kennen op het gebied van geluid op de arbeids

plaats. Dat raamartikel is namelijk artikel 10. Met weglating van enkele tekst

gedeelten luidt het:

"Bij Algemene Maatregel van Bestuur wordt '" voorgeschreven dat ... arbeid

onder bepaalde omstandigheden ..• door jeugdige personen niet mag worden ver

richt".

Gelet op dit artikel werd op 21 november 1972 een Algemene Maatregel van Bestuur

uitgevoerd die bekend staat als het Arbeidsbesluit Jeugdigen.

Her Arheidsbesluit Jeugdigen

In 3rtikel 5 van dit besluit wordt geschreven:

"Een jeugdig persoon mag geen nader door onze Minister omschreven arbeid ver

richten waarbij het geluidsniveau in de gehoorgang zodanig is, dar er gevaar

bestaat voor schade aan het gehoororgaan".
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Waarom hier in de tekst "in de gehoorgang" werd toegevoegd is onduidelijk.

Wordt hier gesuggereerd dat er aIleen maar voor moet worden gezorgd dat het

geluidsniveau in de gehoorgang van de jeugdige geen gevaar voor gehoorbescha

diging oplevert? Dan zou in bijna aIle situaties het verstrekken (en laten

dragen) van gehoorbeschermingsmiddelen voldoende zijn. De verwarring wordt

weggenomen bij het lezen van de Nota van Toelichting. Daarin staat bij

artikel 5:

"Wat de nog nader te omschrijven arbeid betreft kan worden meegedeeld, dat

momenteel een niveau boven 90 dB(A) in werkruimten in het algemeen .ontoelaat

baar wordt geacht".

Hieruit blijkt dus, dat artikel 5 het best kan worden gelezen zonder de toe

voeging "in de gehoorgang". Die conclusie wordt bevestigd wanneer men de

Beschikking van 8 maart 1973 van de minister van Sociale Zaken leest.

"De minister van Sociale Zaken, gelet op de artikelen 5 ... van het Arbeids

~esluit Jeugdigen (Stb. 1972, 652) Besluit:

Artikel I: "Als arbeid, bedoeld in artikel 5 van het Arbeidsbesluit Jeugdigen,

wordt aangewezen aIle arbeid waarbij zonder gehoorbeschermer het geluids

niveau in de gehoorgang hoger is dan 90 dB(A) ... ".

Misschien ten overvloede wordt hier nog aan toegevoegd dat onder een jeugdig

persoon wordt verstaan een persoon beneden 18 jaar (Arbeidswet 1919, artikel 8).

De enige wettelijke norm op het gebied van lawaai op de arbeidsplaats betreft

dus het verbod voor jeugdigen om arbeid te verrichten daar waar het (equivalent)

geluidsniveau hoger is dan 90 dB(A).
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HET LAWAAI OP DE ARBEIDSPLAATS: OVERWEGINGEN BIJ DE ONTWIKKELING VAN HET

OVERHEIDSBELEID

Samenvatting van een bijdrage van

ir. M.A.P. Verwijmeren

Ministerie van Sociale Zaken, Directoraat-Generaal van de Arbeid

Bij de beleidsvoorbereidende werkzaamheden wordt aandacht geschonken aan

o.a. de volgende aspecten.

I. Het verband tussen "dosis" en "effect"

In de norm ISO-1999 wordt aangegeven hoe groot de kans op gehoorbescha

diging (het "effect") is bij blootstelling aan een bepaald geluidsniveau

gedurende aan aantal jaren (de "dosis").

2. Het aantal mensen dat risio loopt ("population-at-risk")

In het rapport B347 van IG-TNO is een schatting gemaakt van het aantal

industriele werknemers dat op de arbeidsplaats wordt blootgesteld aan

lawaai.

3. Verklaring voor de bestaande situatie

I. In brede kring is men zich onvoldoende bewust van de problematiek.

2. De maatschappelijke belangstelling is kennelijk onvoldoende geweest

om wettelijke bepalingen in te voeren.

3. Oplossingen zijn technisch en/of financieel-economisch vaak nog niet

te realiseren.

4. Lawaaibestrijding maakt nog geen deel uit van studieprogramma's bij

technische opleidingen.

4. Internationale ontwikkelingen

I. Enkele normstellingen van andere landen.

2. ILO-Werkmilieuverdrag 1977.

3. EEG-Richtlijnen.

5. Algemeen beschikbare kennis in Nederland (globaal)

I. Onafhankelijke akoestische adviesbureaus.

2. Handelsondernemingen.

3. Grote bedrijven (dochter B.V.).

4. TNO-instituten.

5. Technische Hogescholen en HTS-en.

6. Cursussen.

7. Tijdschriften.

8. Overheidsinstanties.
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6. Het standpunt van werknemers en werkgevers

7. Relatie tot de Wet Geluidhinder

Er is regelmatig gestructureerd overleg tussen het ministerie van Volks

gezondheid en Milieuhygiene en het ministerie van Sociale Zaken ter coordi

natie en afstemming van de werkzaamheden in het overlappingsgebied van

de bevoegdheden.

8. De kosten van lawaaibestrijding

De financiele consequenties van een wettelijke norms tel ling in de sfeer van

artikel 179a van het VBF, worden bijna volledig bepaald door het uitvoerings

beleid bij het begrip " redelijkerwij s ". Resultaten van een Amerikaanse

studie laten zien dat de kosten voor de sanering van bestaande situaties

sterk verschillen van bedrijfstak tot bedrijfstak (maximaal f 4.000,-- per

industriele werknemer bij een rigoreuze naleving van een norm van 90 dB(A)

en maximaal f 8.000,-- bij een norm van 85 dB(A».
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PREVENTIE EN DE LICHAMELIJKE (IN)AKTIVITEIT

W.H.M. Saris, G.V.O.-projekt (Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding)

Katholieke Universiteit Nijmegen.

Inleiding

De betekenis van het menselijk bewegen voar een gezond bestaan en de rol die

de preventie in deze speelt zal in dit artikel worden belicht.

Reeds vele honderdduizenden jaren beweegt de Homo sapiens zich voort over deze

aardbol. Meer dan 997. van deze periode was de lichamelijke aktiviteit een

essentiele voorwaarde om te overleven. Het verkrijgen van voedsel was meestal

het recht der sterksten.

In de meer recente geschiedenis der mensheid is hierin verandering gekomen en

vanaf de industriele revolutie kan men zelfs stellen dat lichamelijke aktivi

teit een steeds minder essentiele voorwaarde voor overleven is. Het menselijk

welzijn is thans niet direkt gerelateerd aan de mate van lichamelijke inspan

ning. Dat deze zeer snelle veranderingen zowel positieve als negatieve effekten

hebben zal duidelijk zijn. In dit artikel zal een poging gedaan worden verder

in te gaan op deze problematiek. Hierbij wordt het kommunikatiekader van de

voorbereidingskommissie van dit symposium als leidraad gehanteerd.

Karakterisering van het probleemgebied

Wanneer we spreken over het probleemgebied lichamelijke aktiviteit zal het

duidelijk zijn dat hiermee bedoeld wordt de problematiek ten aanzien van het

gezond bestaan. Alhoewel dit enigszins buiten het kader van dit onderwerp

valt, is het begrip gezond bestaan, welke refereert naar een bepaalde zijns

wijze van de mens, essentieel wanneer we praten over gezondheid en preventie.

Een gezond bestaan is een bepaalde manier van amgang van mens en wereld en weI

zodanig dat de mens zich welbevindt in zijn wereld. De mens is in dit kader

niet aIleen een statisch, fysisch objekt, maar tevens een subjekt dat zich

aktief bevindt in zijn materiele en sociale omgeving. Kuiper (1975) spreekt in

dit verband over een integrale mensbenadering. Hij maakt daarbij onderscheid

in drie niveaus. Toegespitst op het probleemveld lichamelijke aktiviteit kun

nen we de drie volgende niveaus onderscheiden:

- Bij de persoonlijke sfeer gaat het om de strukturele kern van de mens. Toe

gespitst op het bewegen kan men het begrip omschrijven als de lichamelijke

konditie. Een verbetering van de struktuur leidt tot een grotere weerbaar

heid.
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In de relationele sfeer vindt de ontmoeting van lichaam en situatie plaats.

Welke zijn de invloeden van de mens op zijn direkte omgeving en omgekeerd?

Ret spelende kind. de mens in zijn werkomgeving zijn hiervan voorbeelden.

- Tenslotte onderscheidt Kuiper de situationele sfeer waarbij de relatie tussen

mens en omgeving geplaatst wordt in het totale maatschappelijke gebeuren. Het

is de som van sporen die de mens achterlaat in zijn wereld en de invloeden

die vanuit de wereld op hem inwerken. De invloeden van het fenoneem sport op

de totale maatschappijstruktuur is hiervan een goed voorbeeld.

Inhakend op het kommunikatiekader van de voorbereidingskommissie van dit sympo

sium kunnen we het voorafgaande als een nadere konkretisering beschouwen van

het geheel van menselijke aktiviteiten en de rol van de lichamelijke aktivi

teit in deze. Wanneer we nu het schema verder volgen, worden daarin onderschei

den de (on)veiligheid op korte termijn, de ongezondheid op lange termijn en as

pekten die te maken hebben met de interaktie vanuit de omgeving: het milieu.

Achtereenvolgens zullen deze drie deelgebieden de revue passeren.

De (on)veiligheid op korte termijn

Voor de lichamelijke (in)aktiviteit is dit een minder belangrijk aspekte De

meeste onveilige aspekten zijn veeleer gekoppeld aan een negatieve ontwikkeling

van jaren. Toch zijn er enkele onveiligheidsaspekten te noemen die direkt ge

koppeld zijn aan het aktief bezig zijn.

De onveiligheid van spelende kinderen in de huidige maatschappij is een uiterst

belangrijk onderwerp. Hoe groot het gevaar voor het kind door het voortrazende

verkeer is geworden, bewijst een vergelijking tussen het risiko van overlijden

door infektie en door het verkeer. In de afgelopen 10 jaar stierven er in de

leeftijdsklasse van 6 tot IS jaar gemiddeld tienmaal zoveel kinderen in het ver

keer dan aan infektieziekten. Speelplaatsen zijn. hoe kunstmatig in feite ook,

vaak niet aanwezig. Eerst langzaam wint het inzicht veld dat er in de planning

van nieuwbouwwijken ook speelruimte voor kinderen moet worden opgenomen.

Ook zijn er onveiligheidsaspekten bij sporten te noemen. In een onlangs gehou

den onderzoek naar sportblessures bleek dat bij inventarisatie van de ongeval

len die gedurende het weekend naar het ziekenhuis werden gezonden, er een ver

rassend hoog percentage veroorzaakt werd tijdens sport. Een onhandige beweging

is vaak de oorzaak. De algehele verruwing van de sport. waarover vaak gesproken

wordt, zal ook zeker een bijdrage leveren. Het plotseling intensief gaan spor

ten na een lange periode van inaktiviteit kan ook vaak ernstige blessures tot

gevolg hebben. Door de vermoeidheid is de kontrole over de beweging minder en

leidt snel tot blessures. Ook problemen met de bloedcirculatie en ademhaling
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zijn niet zeldzaam in dit verband.

De onveiligheid van de aktieve mens in zijn arbeidssituatie is een probleem

apart en valt min of meer buiten het kader van dit onderwerp.

De onveilige aspekten van lichamelijke aktiviteit treffen we dus vooral aan op

het persoonlijke niveau. De interaktie tussen mensen en ook de effekten voor

de totale maatschappijstruktuur zijn vaak indirekt en verlopen zeer langzaam.

Ongezondheid op lange termijn

Zoals reeds in de inleiding gesteld is de Homo sapiens niet voor rust, maar

voor arbeid gekonstrueerd.

Door de evolutie is hij van zodanige regulatie-mechanismen voorzien dat licha

melijke aktiviteit tot een effektief gebruik van elke orgaanfunktie leidt en

dientengevolge tegen een vroegtijdige slijtage, vooral van het cardiovasculaire

systeem, beschermt. Slechts door voortdurende lichamelijke aktiviteit worden

orgaanfunkties gestimuleerd en geprikkeld, wat leidt tot een beter funktioneren

van het lichaam.

Wanneer deze omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) de stimulerende werking van

beweging wegvalt, manifesteren zich spoedig verkwijningsverschijnselen. Wanneer

men bijvoorbeeld gedwongen is met een beenbreuk langere tijd op de stoel te

zitten, kunnen we reeds na enkele weken een atrofie van de spieren in het aan

gedane been konstateren. Ook de algehele lichamelijke konditie is vaak ver

slechterd. Een verslechtering van het spierstelsel in het algemeen staat vrijwel

nooit op zichzelf. Vaak deelt ook het geheel van ondersteuning en gewrichtssys

temen mee in de malaise.

Gewrichtspijn is een veel gehoorde klacht in onze samenleving. Het voorbeeld

van de beenbreuk is ook in dit verband illustratief. Het meest voorkomende pro

bleem bij de revalidatie van een beenbreuk is het optreden van gewrichtsklach

ten tengevolge van de inaktiviteit. Het aktiveren van de spieren voorzover moge

lijk is in dit verband dan oak een zeer effektieve therapeutische maatregel.

Een minder in het oogspringend degeneratieproces, maar daarentegen zeker zo be

langrijk, is het ontstaan van hart- en circulatiestoornissen door een tekort

aan beweging. Hart- en vaatziekten staan aan de top van de doodsoorzakenstatis

tiek. De etiologie is niet afhankelijk van een faktor. Vele invloeden zijn

hierbij van belang; lichamelijke faktoren zoals hoge bloeddruk, zwaarlijvig-

heid en een hoog gehalte aan vetachtige stoffen in het serum (cholesterol en

triglyceriden), maar ook gedragsfaktoren zoals de voedselkeuze, roken, psy

chisC'he s;"Janning en lichamelijke inaktiviteit. Hart- en vaatziekten zijn dus dui

de 1 i.jk nie t zoals de vroegere infekt ... cziekten monocausaal. Vele, zowel indivi-

!,ele, a~smede faktoren in het maatschappelijk gebeuren, spelen hierbij een rol.
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Dit maakt de preventie van we1vaartsziekten ook zo gewe1dig ingewikke1d. De

tota1e mens is erbij betrokken; zijn eigen konstitutie, zijn gedrag a1smede

ook de inv10eden vanuit de maatschappij. Preventief bezig zijn betekent dan

ook op a1 deze v1akken aktief het we1zijn van individuen en groepen trachten

te verbeteren.

Een speciale groep die de aandacht verdient wanneer het gaat om de gezond

heidsbedreigende facetten van inaktiviteit is het kind. Een gezond kind ken

merkt zich niet door bewegingsarmoede, maar integendee1 door een 1evendige

motoriek. Men kan ste11en dat kinderen een natuur1ijke bewegingsdrang hebben.

Reeds bij het enke1e weken oude embryo zijn er spontane bewegingen, lang voor

dat de moeder de bewegingen van het kind a1s bewijs voor het 1even daarvan

heeft gevoe1d. De zin van deze opva11ende bewegingsdrang tijdens de ontwikke

ling van het kind is duidelijk, namelijk de groei. De beslissende prikkel

voor groei gaat uit van beweging. Bij voldoende groeibevorderende hormonen

zullen in eerste instantie die spieren worden vergroot die aktief worden be

wogen. Het zal zonder meer duidelijk zijn dat langdurige beperking van de na

tuurlijke beweging van het kind tQt stoornissen in de totale fysieke ontwikke

ling moet leiden.

Ook stoornissen in de psychische ontwikkeling zijn vaak terug te voeren op be

wegingsarmoede. Spelen is namelijk een wezen1ijk kenmerk van het menselijke

rijpingsproces, waarbij de met het spel verbonden beweging domineert. Door het

spel wordt de fantasie geprikkeld, het oordeelsvermogen gevormd en de relatie

met de ander ontwikkeld.

De oorzaken van inaktiviteit bij kinderen zijn legio. Hoofdzakelijk zijn

deze indirekt en terug te voeren op de invloed van de omgeving op het kind.

In het volgende hoofdstuk zal hier dieper op worden ingegaan.

Milieu-aspekten

Welke zijn de invloeden van buitenaf op de lichamelijke aktiviteit van de

mens?

Wanneer we de tegenwoordige levensomstandigheden van het kind bestuderen dan

zal het duidelijk zijn dat veel van de aspekten die de levensruimte van het

kind beperken vanuit het milieu op hem of haar afkomen. Reeds de huiselijke

kring is in dit opzicht al zoveel meer vijandiger voor het kind dan in vroe

gere tijden. De keuken is een fabriek van microformaat geworden, ongeschikt

om zonder toezicht te spelen. Ook de huiskamer en de direkte omgeving van het

hULs zijn in dit opzicht weinig beter.
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Een ander probleem is de steeds groter wordende tijd die de school voor zich

opeist. Uit eigen onderzoek blijkt dat de meest aktieve uren voor schoolkin

deren liggen tussen de middag en's middags na school van 16.00 tot 18.00 uur.

Door het meten van de hartfrekwentie is de invloed van school op de lichame

lijke aktiviteit goed vast te leggen (Saris, 1977). In figuur I is de hart

frekwentie van een 7-jarige jongen weergegeven gedurende een normale schooldag.

De eerste piek in de hartfrekwentie is de pauze om 10.15 uur. Daarna is het

weer stilzitten tot 12.00 uur. Hierna kan even gerend worden richting huis.

Na het eten nog even tijd om te spelen, maar om half twee begint de school weer.

Pas na half vier kan hij zich echter uitleven door o.a. te gaan voetballen tot

+ 18.00 uur. Uit deze figuur is op te maken hoe belangrijk een pauze is. De

statische belasting door het stilzitten is zeer zwaar voor kinderen. Uit een

onderzoek in Frankrijk, waarbij kinderen de helft van de schooltijd aan licha

melijke aktiviteit mochten besteden, bleek dat aan het eind van het jaar de

aktieve kinderen betere schoolprestaties hadden dan hun leeftijdgenootjes, die

er weliswaar een dubbel aantal lesuren op hadden zitten.

Een kompensatie voor de gemiste lichaamsbeweging door de week vormt het weekend.

Uit eigen onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld bij 4- tot 6-jarige kinderen de

zondag de minst aktieve dag is. Cultureel bepaalde gewoonten, zoals bezoek aan

de kerk, grootouders en het dragen van zondagse kleren, belet het kind zijn

gang te gaan.

De beperking van de bewegingsruimte maakt het ook begrijpelijk dat houdings

gebreken een zeer frekwent voorkomend lijden is. Aangezien anderen gedurende

dit symposium dieper hierop zullen ingaan, volsta ik met de opmerking dat het

langdurig stilzitten in de schoolbank plus de verminderde mogelijkheden van

aktief bezig te zijn hier zeker een rol bij spelen.

Een andere milieufaktor is het vervoer. Dit geldt zowel voor het kind als voor

de volwassene. Een zeer duidelijk voorbeeld van de invloed van het vervoer van

en naar school op de lichamelijke konditie is te zien rond de leeftijd van 16

jaar in het voortgezette onderwijs. Uit onderzoek zowel in binnen- en buiten

land bleek dat een groot aantal op deze leeftijd overstapt van fiets naar brom

fiets. Het is dan ook frappant te zien dat er juist op deze leeftijd een knik

optreedt in het lichamelijk prestatievermogen. De opgaande lijn tot dan toe

verandert in een dalende lijn.

Wat is te verwachten van een volwassene die de voorafgaande problemen ten aan

zien van de lichamelijke aktiviteit in zijn jeugd heeft meegemaakt. Er is

weinig fantasie voor nodig om te veronderstellen dat wanneer de milieufaktoren

gericht zijn op inaktiviteit, zoals de auto, roltrap, lift en elektrische
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grasmaaier, het individu nauwelijks een bewuste keus kan maken of hij bij

voorbeeld wel of niet met de auto naar het werk zal gaan in plaats van met

de fiets.

Legio voorbeelden zijn aan te halen, waaruit blijkt dat de huidige maatschap

pij ingesteld is op minimale inspanning met een maximaal effekt. Op zichzelf

een positieve houding, wanneer het gaat om vooruitgang. Het terugdraaien van

een aantal van deze ontwikkelingen is ook zeker niet de juiste weg, wanneer

we praten over preventie. Belangrijker is het dat het individu een bewuste

keus kan maken uit al datgene wat vanuit zijn omgeving op hem afkomt.

Waarnemen en signaleren

Ieder individu krijgt voortdurend signalen, zowel vanuit Z1Jn eigen lichaam

als vanuit zijn omgeving. Belangrijk is het deze indrukken te herkennen en op

zijn waarde te kunnen inschatten. Pas dan is het mogelijk zich kritisch op te

stellen, problemen aangaande het persoonlijke welbevinden op te lossen en tot

op zekere hoogte zijn gedrag te sturen. Dit vermogen eist een zekere mate van

zelfstandigheid van het individu. Om zover te komen is het noodzakelijk kennis

op te doen omtrent gezondheidsbedreigende faktoren. Hierbij is het de taak van

de deskundige op een begrijpelijke manier informatie aan te reiken, welke door

het individu in dit proces gebruikt kan worden. Voor wat betreft de lichame

Iijke aktiviteit is de relatie met het algemeen welzijn wat gemakkelijker waar

te nemen dan voor menig ander probleemgebied. Opmerkingen zoals: "Ik voel me

een stuk fitter sinds ik tweemaal in de week zwem" spreken voor zich. Toch is

het moeilijk om juist de interakties op langere termijn voor wat betreft de

gezondheid te onderkennen. Daar komt bij dat vaak uitzonderingsgevallen vers

in het geheugen blijven, zoals de kennis die ondanks de 20 sigaretten per dag

negentig is geworden. Merkwaardigerwijs worden daarbij de andere kennissen die

wel op jonge leeftijd aan longkanker zijn overleden vergeten. Goed wetenschappe

lijk onderzoek biedt de mogelijkheid om informatie aan te dragen over effekten

op langere termijn.

Evalueren

Tegen de achtergrond van het eerder geschetste multicausale ziektemodel is de

statistiek een onmisbaar hulpmiddel bij het onderzoek naar oorzaken. Enerzijds

kan men dit onderzoek doen door het verzamelen van gegevens in een groep en

het ene verklarende kenmerk relateren aan eventuele verschillen van een ander

kenmerk (observatie-onderzoek). Een andere mogelijkheid is het interventie

onderzoek, waarbij de onderzoeker doelbewust de ene variabele beinvloedt om

effekten bij andere variabelen te bestuderen. AIleen bij deze tweede vorm van
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onderzoek kan er gesproken worden over het al dan niet aanwezig zijn van een

causale relatie (Sturmans en Valkenburg, 1977).

Wanneer we nu de literatuur bestuderen over de rol van de lichamelijke akti

viteit bij het ontstaan van hart- en vaatziekten, valt op dat dit vrijwel

uitsluitend observationeel onderzoek is. Deze onderzoekingen moeten dan ook

uiterst kritisch bestudeerd worden, wanneer het gaat om de vraag van oorzaak

en gevolg. Zonder hierbij volledig te zijn, volgen hierna enkele klassieke

studies op dit gebied.

Ret oudste en meest bekende onderzoek is dat van Morris e.a. (1953), die de

incidentie van hart- en vaatziekten vaststelden bij bestuurders (minder ak

tief) en conducteurs (aktieven) van de Londense busdienst. Ret bleek dat de

conducteurs een lagere incidentie hadden en dat de ziekte Minder erg en min

der snel fataal verliep dan bij de bestuurders. Door Brunner e.a. werd in 1967

een onderzoek gepubliceerd over mensen in kibboetsen in Israel. De incidentie

van agina pectoris, myocard infarct en sterfte was 2,5 tot 4,0 maal zo groot

bij mensen die werk verrichten, waarbij weinig lichamelijke aktiviteit nodig

was (minstens 80% van de werktijd zitten). Door Keys e.a.(1970) is tegelijk

in zeven landen onderzoek naar verschillende risikofaktoren gedaan. Ook de

Nederlandse stad Zutphen was erbij betrokken. Zij konden geen signifikante

relaties leggen tussen de incidentie van hart- en vaatziekten en de mate van

lichamelijke aktiviteit. Tenslotte het zeer omvangrijke onderzoek van

Paffenbarger e.a. uit 1977.Sinds 1951 hebben hij en zijn medewerkers 3686 dok

werkers uit San Francisco onderzocht. Iedereen bleef in het onderzoek tot de

dood of tot 7S-jarige leeftijd. AIle variabelen werden in twee groepen onder

verdeeld (hoog - laag) op basis van arbitraire "cut off points". Een lage

lichamelijke aktiviteit, veel roken en hoge bloeddruk verhoogde het risiko

20 maal. Wanneer deze drie risikofaktoren afwezig waren geweest, zou dit een

reduktie van 88% in fatale hartaanvallen betekend hebben. Eliminatie van lage

lichamelijke aktiviteit betekende een reduktie van ca. 49%.

In de aangehaalde studies is er sprake van een relatie tussen de mate van

lichamelijke aktiviteit en de incidentie van hart- en vaatziekten. Toch moeten

er, gezien de bezwaren die er tegen dit soort onderzoek zijn in te brengen,

geen verstrekkende konklusies aan worden verbonden. Soms is het effekt van

lichamelijke aktiviteit op bepaalde risikofaktoren slechts op een enkele

waarneming gebaseerd. Zo zou een verhoogde aktiviteit het cholesterol en vooral

de triglyceriden in het serum verlagen. Ook zou Minder zwaarlijvigheid gekon

stateerd zijn. Mogelijk andere gunstige effekten van de verhoogde lichamelijke
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aktiviteit zijn de collateraal vormingen in de coronair circulaties. Ook zou

een bloedvatvergroting optreden, waardoor minder snel een verstopping door

trombotisch materiaal een infarct tot gevolg kan hebben. Zeer bekend is het

post-mortem onderzoek van de bekende Amerikaanse mr. Marathon (Currens e.a.,

1961). Zij coronaire vaten haden ondanks een behoorlijke arteriosclerose een

zeer ruim lumen.

Tenslotte wordt er vaak gewezen op dat feit dat wanneer men aktief bezig is

er geen tijd over is voor allerlei psychische stress. Juist deze stress zou

alhoewel moeilijk te kwantificeren een belangrijke risikofaktor zijn.

Kriteria

Wanneer men een probleemgebied, zoals de lichamelijke aktiviteit, wil analy

seren en evalueren moet men de beschikking hebben over cijfers en richtlijnen.

In het vorige hoofdstuk waren de kriteria voor lichamelijke aktiviteit alleen

afhankelijk van de arbeidssituatie. Men kan zich afvragen of dit nog wei een

juist kriterium is voor een indeling naar lichamelijke aktiviteit. De aktivi

teiten in de vrije tijd zijn de laatste jaren zeker zo belangrijk geworden voor

vele mensen. Informatie over sport en andere aktieve hobbies zijn van belang.

Een ander interessant gegevens is het vervoer van en naar school of werk. Ge

beurt dit passief (auto) of aktief (fiets, lopen) en hoe lang duurt dit?

Kijken we naar individuele richtlijnen, dan blijkt dat vooral het maximale

prestatievermogen meestal uitgedrukt wordt in de maximale zuurstofopname per

minuut, een veel gebruikte norm ~s. Topatleten komen tot een opname van 6-8

liter zuurstof per minuut tegen 2-3 liter voor een ongetraind persoon (Astrand

en Rodahl, 1978).

Een andere, veel gebruikte parameter is de reaktie van het hart op een be

paalde belasting. Simpel gezegd: een "lui hart" werkt oneconomisch. Het pres

teert weinig (klein slagvolume) en verbruikt relatief veel zuurstof. De hart

frekwentie is dan ook hoger hij een bepaalde inspanning. Door middel van een

fiets-ergometrisch onderzoek, waarbij na 6 minuten de hartfrekwentie wordt

geregistreerd, is het mogelijk met behulp van de tabellen van Astrand het

prestatievermogen ("fysical fitness") vast te stellen. Uit verschi1lende on

derzoekingen is nu naar voren gekomen dat de fysical fitness duidelijk ver

beterd kan worden door verhoging van de lichamelijke aktiviteit. Wanneer men

minimaal 2 maal per week 20 - 30 minuten aktief bezig is met een intensiteit

die op 50% van het maximale ligt, is een redelijke trainingstoestand op te

bouwen in de loop van 6-8 weken. Uiteraard zijn ook andere schema's mogelijk.

Zo bleek uit een onderzoek bij kantoormensen in Duitsland, die in plaats van

de lift de trap namen, dat wanneer men 4 maal per dag 4 verdiepingen over-
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brugde dit resuiteerde in een aanzienIijk betere fysical fitness.

Samengevat kan men stellen dat er een redelijke hoeveelheid cijfermateriaal

beschikbaar is am op een verantwoorde manier aktief maatregelen te nemen.

Beinvloeden

Gezien de komplexiteit van de huidige gezondheidsbedreigende faktoren is

kennisoverdracht aIleen niet toereikend. Bovendien veroudert de kennis snel

op dit gebied.

Het individu zal daarom zelf, wil preventie effektief zijn, een aktieve rol

moe ten spelen. Hij zal initiatieven moeten ondernemen om de beschikbare in

forma tie te ordenen, maar vooral ook om een eigen verantwoordelijkheid te

nemen ten aanzien van gezondheid en veiligheid.

Dit vereist een andere manier van denken en handelen over het eigen welzijn

en dat van anderen (Hegger, 1979). Van jongs af aan zal de nadruk gelegd moe

ten worden op het feit dat veranderingen van riskant gedrag en leefomstandig

heden een stuk persoonlijke betrokkenheid en inzet vragen. In het onderwijs zal

sterker het accent moeten Iiggen op het zelf ontdekken en het zelfstandig kun

nen omgaan met problemen aangaande gezondheid en veiligheid. De aangereikte

informatie heeft daarbij slechts een ondersteunende funktie. Deze moet her

kenbaar zijn en niet als dwingend ervaren moe ten worden. Evenzo moeten de

neveneffekten van een beoogde verandering acceptabel zijn. Men mag namelijk

verwachten dat wanneer een of ander effekt multipele oorzaken heeft, evenzo

de veranderingen van de oorzaak multipele effekten heeft naast het effekt wat

men nastreeft.

Tenslotte moet de informatie zodanig zijn dat veranderingen op langere termijn

haalbaar zijn. Wanneer we dit toespitsen op de lichamelijke aktiviteit, dan

sluit de informatie over woon-werk vervoer, gebruik van lift of trap aan op

wat men dagelijks ervaart, Veranderingen van eigen gedrag en ook dat van

anderen hebben in deze situatie meer kans van slagen. Op een ander niveau is

het de informatie over sport als recreatief, gezellig bezig zijn in plaats van

een aktiviteit, waarbij prestaties geleverd dienen te worden. Wanneer men een

dagje ouder wordt is men niet meer goed genoeg Ola prestaties te leveren.Des

ondanks kan het een gezellig bezig zijn blijven.

Een andere, positieve ontwikkeling van de laatste jaren, die in dit kader

past, is het feit dat men in de lessen lichamelijke opvoeding op school steeds

meer aandacht gaat besteden aan het leren van spelletjes en handigheden, die

juist in de normale leefsituatie zowel 1n de jeugd als later goed toe te

passen zijn. Dergelijke lessen krijgen daardoor meer het karakter van samen-



- 177 -

spelen, waarbij iedereen aktief meedoet in plaats van het zitten kijken hoe

goed een kind van de hele groep in het wandrek kan klimmen.

Tenslotte nog een enkele opmerking over de invloeden vanuit het milieu die

een positieve invloed op de lichamelijke aktiviteit kunnen hebben. De huidige

problemen omtrent energieverbruik en de stijgende kosten ervan zullen misschien

meer effekt sorteren op de lichamelijke aktiviteit dan welke andere mogelijk

heid dan ook. Een besparing van energie betekent vaak een verhoging van het

eigen energieverbruik. In het bijzonder zal dit het geval zijn bij het vervoer

op korte afstand. Mogelijk zal men nu eerder geneigd zijn de fiets te pakken

in plaats van de auto. Het is moeilijk op dit moment hierover uitspraken te

doen. Gedurende de energiecrisis van 1974 was de algemene opinie dat er veel in

het maatschappelijk gebeuren zou moeten worden veranderd. Achteraf bleek juist

de individuele bereidheid hieraan mee te werken minimaal. Veranderingen in dit

opzicht zijn zowel voor het individu als voor de samenleving een moeizame en

langdurige weg.
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STATISCHE LICHAMELIJKE BELASTING

J.M.M. Huijgens en J.F.M. Molenbroek

Technische Hogeschool Delft

1. Inleiding

Eind 1978 is er aan de Technische Hogeschool te Delft op bescheiden schaal

een onderzoekprojekt gestart, dat de titel "Kwantificering van statische

lichamelijke belasting" draagt. Het doel ervan is om voor statische licha

melijke belasting, zoals die bijvoorbeeld optreedt bij het handhaven van

werkhoudingen, een "maatlat" te ontwikkelen, waardoor het mogelijk wordt om

aan een persoon in een werksituatie een getal toe te kennen, dat een maat

is voor zijn statische lichamelijke belasting. Bovendien zou het dan moge

lijk moe ten zijn om bij het ontwerpen van nieuwe werkplekken van tevoren te

berekenen, hoe groot die belasting zal zijn voor een zeker individu, of hoe

groot de gemiddelde belasting zal zijn voor een zekere groep mensen.

Als basis voor dit onderzoek is een literatuurstudie gemaakt van lichamelijke

belasting, en in het bijzonder van statische lichamelijke belasting en van

speciale onderwerpen als statische krachtuitoefening, inspanning, vermoeid

heid etc.

Vervolgens is een werkhypothese opgesteld, van waaruit gedacht wordt te kun

nen komen tot een kwantificering van de statische lichamelijke belasting en

naar aanleiding waarvan experimenteel onderzoek in het laboratorium wordt

verricht. Dit artikel geeft een overzicht van de onderzochte literatuur en

van enkele ideeen die daaruit naar voren zijn gekomen.

2. Noodzaak tot kwantificering

Hoewel mechanisering en automatisering de zware lichamelijke arbeid heb

bendoen verdwijnen, komen er in de Westerse industriele wereld nog zeer

vaak werksituaties voor, waar men van (te) hoge fysieke belasting kan spre

ken. Dit betreft dan niet aIleen de voor de hand liggende gevallen van het

verrichten van zware lichamelijke arbeid (wat volgens Davis,(1977) in de

toekomst zeker niet verder zal afnemen zoals in de afgelopen tientallen

jaren). maar ook de meer verborgen vorm van het handhaven van een lichaams

houding, die noodzakelijk is om de arbeidstaak te kunnen verrichten. De

figuren 1 en 2 geven hiervan enige voorbeelden, die nog met vele andere kun

nen worden aangevuld.
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Fig. 1: Werkhouding van een tandarts.

Fig. 2: Werkhouding aan een draaibank (uit: Ergonomics 1977,

1£, p. 657).

Ret handhaven van zo'n werkhouding resulteert in een grote statische belas-

ting van bepaalde spiergroepen en/of gewrichten. De mogelijke schadelijke ge

volgen hiervan op korte termijn (tremor, hypertonie, gevoeligheid) en op

middellange termijn (spierpijn, houdingsrigiditiet), respektievelijk een kwestie

van uren en enige dagen, kent ieder weI uit eigen ervaring; de lange termijn

effekten (chronische lichamelijke klachten ten gevolge van ligamentschade,

spierdystrofie, invaliditeit) zijn een kwestie van soms vele jaren en werden

onder andere aangetoond door van Wely (1970).
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Afgezien van het risiko van schadelijke effekten op de lange termijn, kun

nen er ook vermoeidheidsverschijnselen optreden, zelfs bij zogenaamd "licht"

werk, waarbij de belasting slechts zeer plaatselijk is, waardoor de nauw

keurigheid van het werk afneemt (Chaffin, 1973).

Dit alles doet de wens opkomen naar een maatlat, waarmee de statische licha

melijke belasting is te bepalen (Zuidema, 1972). Het aanbrengen van veilige

bovengrenzen en eventueel ook ondergrenzen (Kragt, 1979) op deze maatlat, is

dan de volgende stap die zeker niet gemakkelijk zal zijn, gezien het grote

tijdsverloop tussen oorzaak (grote statische belasting) en gevolg (chronische

lichamelijke klachten)(Smeets, Struben, 1979).

3. Belasting

De belasting, die iemand in een werksituatie ondervindt, is van tal van fak

toren afhankelijk. Leplat (1978) onderscheidt:

- faktoren, direkt opgelegd door de arbeidstaak: bepaalde handelingen moe ten

binnen een bepaalde tijd worden verricht, eventueel in een vast tijdschema,

Maar ook de 'soort van werk (hand- of hoofdwerk, kreatieve arbeid of sleur)

is zoln faktor;

- anatomisch-fysiologische faktoren: antropometrische en biomechanische ge

gevens; vermoeidheid; faktoren, verbonden aan veranderingen in het orga

nisme ten gevolge van leeftijd; druggebruik; lichamelijke afwijkingen enz.;

- omgevingsfaktoren: temperatuur, luchtvochtigheid, lawaai enz.:

- psychologische faktoren: ervaring en bekwaamheid; persoonlijkheidsgegevens;

motivatie;

sociale faktoren: de organisatie van de arbeid; maar ook faktoren, die ge

heel buiten de arbeidssfeer liggen, zoals bezigheden en omstandigheden

thuis.

Gezien deze veelheid van faktoren, die van invloed zijn op de belasting, is

het duidelijk dat, zoals Leplat zegt: "Any attempt to use a single index for

the load produced by work must be abandoned". Ook mag men niet zonder meer

een onderscheid maken tussen fysieke en mentale belasting, daar ze in het al

gemeen niet onafhankelijk van elkaar zijn (motivatie bijvoorbeeld bein

vloedt het vermoeidheidsgevoel en lichamelijke vermoeidheid kan ook weer de

motivatie beinvloeden), tenzij men deze wederzijdse invloed precies kent

(wat meestal niet zo is) of kan uitschakelen (door de betreffende faktoren

konstant te houden of te veronderstellen) of kan verwaarlozen (door bijvoor

beeld de invloed van sociale faktoren bij zware lichamelijke arbeid veel on

belangrijker te achten dan de anatomisch-fysiologische faktoren).
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4. Lichamelijke belasting

Bolijn (1978) geeft een omschrijving van begrippen als belasting, belast

baarheid en belastingsgraad. Zo definieert hij de "funktionele belasting"

als "de verschuivingen die onder invloed van de uitwendige belasting optre

den in het fysiologisch evenwicht vain lichamelijke funkties" en het begrip

"uitwendige belasting" als "de kombinatie van faktoren die inherent zijn aan

de arbeidsvorm, de arbeidsintensiteit, de arbeidsduur en de a~beidsomstandig

heden, die aanleiding geven tot veranderingen in de biologische funkties van

de mens".

De operationele definitie van het begrip belasting hangt af van de te meten

grootheid, waarin men die belasting wil uitdrukken (Smeets en Struben, 1979).

Een voorbeeld kan hier de zaken duidelijker maken:

Bij dynamische spierarbeid wordt vaak het zuurstofverbruik als indikator voor

de belasting gebruikt. Men kan daarom de volgende operationele definities op

stellen:

voor de belasting p p Va (zuurstofverbruik in liters/min).
• 2

voor de belastbaarheid P P V (maximaal mogelijk zuurstofverbruik)
.02 max

voor de belastingsgraad L Va
2

L =
Va

2 max

Ook wordt vaak de hartslagfrekwentie als maat voor de dynamische belasting

beschouwd. Men krijgt dan:

p HF

P = HFmax
L HF/HFmax

(de hartslagfrekwentie ~n slagen/min.)

(de maximale hartslagfrekwentie)

De belastingsgraad ~s in beide gevallen dimensieloos en kan dus in een per

centage worden uitgedrukt. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat de belast

baarheid in het algemeen tijdsafhankelijk is, evenals de belastingsgraad:

als gevolg van de belasting p kunnen er vermoeidheidsverschijnselen optreden,

waardoor de belastbaarheid P afneemt en de belastingsgraad L toeneemt (bij

gelijkblijvende p).

Met behulp van deze begrippen is veel onderzoek gedaan naar dynamische be

lasting (zie bijvoorbeeld Van der Sluys en Dirken, 1970; Aunola e.a. 1978;

Bonjer, 1965; Goldsmith e.a. 1978; J~rgensen en Poulsen, 1974; Luczak, 1978;

Shanawaz en Tuxworth, 1978; Soule e.a. 1978; Burke, 1979) •.
Het bepalen van Va en HF geschiedt vaak door extrapolatie van sub-

o 2 max max
max~male meetwaarden. Om niet van ieder individu apart die belastbaarheid

te hoeven bepalen, zijn er bovenwaarden aangenomen die voor bepaalde groepen
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toelaatbaar worden geacht (bijvoorbeeld: de maximale hartslagfrekwentie

voor 60-jarige mannelijke werknemers werd op 148 gesteld. Metingen van de

hartslagfrekwentie in de werksituatie konden zo een belastingsgraad ople

veren die voor sommige werknemers meer dan 100% bedroeg, Bolijn, 1979).

Voor statische spierbelasting (waarbij isometrische kontraktie een grote rol

speelt) ligt de situatie geheel anders: hier is niet een indikator (zoals Va

of HF bij dynamische belasting) aante geven voor "de" statische lichame- 2

lijke belasting van de betreffende persoon. Het zuurstofvebruik bijvoorbeeld

lS nu geen indikator van de belasting, omdat de bloeddoorstroming in de spier

en dus het zuurstofverbruik, juist wordt belemmerd (Dolgin en Lehmann, 1929,

Bacrroft en Millen, 1939).

Wel is het mogelijk om de belasting en de belastingsgraad te bepalen van een

bepaalde spier of spiergroep of van een bepaald gewricht, door de volgende

operationele definities te gebruiken:

P F (de
p F (demax
L = F/Fmax

of:

door de spiergroep uitgeoefende statische kracht)

maximale kracht die die spiergroep kan opbrengen)

p = M

P = Mmax
L = Lmax

( het moment dat om het gewricht werkt)

(het maximaal mogelijke moment om dat gewricht)

Uitgebreid onderzoek hieraan is onder andere door Rohmert verricht. Hierop

wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.

5. Statische belasting

De literatuur hierover kan, naar de wijze van benadering van het probleem,

worden onderverdeeld in vier groepen:

- bepaling van de statische lichamelijke belasting met behulp van multimo-

mentopnametechnieken;

- onderzoek naar statische spierkrachten;

- onderzoek met behulp van computermodellen;

- onderzoek naar subjektieve ervaringen van werknemers voor wat betreft ver-

moeidheid en inspanning.

De methoden van de multimomentopnamen komen er alle in feite op neer dat op

een groot aantal willekeurige tijdstippen de werkhouding wordt geregistreerd.

Deze registratie gebeurt door aankruising van enkele belangrijk geachte para

meters van de werkhouding op een eenvoudige keuzelijst (bijvoorbeeld rug is

recht/gebogen, persoon zit/staat (Van Wely, 1970; Grandjean en Hunting, 1977)
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of op een wat meer gedifferentieerde lijst (bijvoorbeeld rug is recht/recht

en gedraaid, gebogen, gebogen en gedraaid, persoon zit/staat op twee benen/

staat op een been/op een gebogen been/op twee gebogen benen Karhu e.a., 1977,

Knaap,' 1977). Statistische bewerking van deze gegevens levert dan een soort

van "gemiddelde" werkhouding op, aan de hand waarvan klinici een uitspraak

kunnen doen over de te verwachten klachten op langere termijn en van waaruit

aanbevelingen kunnen worden gedaan om een "betere" werkhouding aan te nemen.

De multimomentopnametechniek zou men kunnen beschouwen als een mogelijke

eerste stap op weg naar kwantificering van de statistische lichamelijke

belasting (Zuidema, 1972). Als bezwaren tegen deze methoden zou men kunnen

aanvoeren de onnauwkeurigheid en de afhankelijkheid van de waarnemer

(Tomlinson en Manenica, 1977).

Het is echter ook mogelijk het probleem van een geheel andere kant te bena

deren, namelijk met behulp van biomechanika en antropometrie.

Onderzoek naar statistische spierkrachten vindt al sinds langere tijd plaats.

Een van de namen van onderzoekers op dit gebied die men vaak tegenkomt is

Rohmert. Onderzocht werd bijvoorbeeld het verband tussen de uitgeoefende

kracht van een bepaalde spiergroep (als percentage van de maximale spier

kracht; hij noemt deze verhouding "Beanspruchung", wat dan overeenkomt met

het begrip "belastingsgraad" uit paragraaf 4) en de maximale tijd dat men die

kracht kan volhouden. Zie figuur 3 (Rohmert, 1960).

10r---""1~\-'-\--1 I~
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Fig. 3: Verband tussen de volhoudtijd T en de belastingsgraad

F/F , gemiddeld over verschillende spiergroepen enmax
proefpersonen (uit: Rohmert, 1960).
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Hieruit bleek dat statische krachten tot 15% van de maximale waarde onbe

perkt lang kunnen worden volgehouden. Voor een belastingsgraad van meer dan

15% treden vermoeidheidsverschijnselen OPt waardoor er een grens gesteld

wordt aan de volhoudtijd.

Uit de resultaten van ruim 6000 metingen aan 13 verschillende spiergroepen

bij 25 mannen en 13 vrouwen leidde Rohmert (1962) een formule af voor de

volhoudtijd, die onafhankelijk bleek van het geslacht, de spiergroep. de

maximale kracht van de spiergroep en de toename van de maximale kracht door

training:

T = - 1,5 + lL!..
k
K

o•6 +.2.!.l.
k:2 k 3
K K

k
voor K > 0,15

T < 10

Hierin LS T de volhoudtijd in minuten

k de uitgeoefende kracht in N (of uitgeoefend moment in Nm)

K de maximale kracht in N (of maximaal moment in Nm).

Gelijksoortig onderzoek werd ook verricht door Monod (1972, 1976) en door

Scherrer en Monod (1960).

Vermoeidheid wordt door Lehmann (1962) omschreven als een "als Folge von

Tatigkeit auftretende, reversible Herabsetzung der Funktionsfahigkeit eines

Organes oder eines Organismus". De terugkeer door het inlassen van een rust

pauze naar de oorspronkelijke, niet vermoeide toestand verloopt in het alge

meen exponentieel:

A = A e -ext
o.

Hierin is A de toestand van een lichaamsfunktie (bijvoorbeeld de harts lag

frekwentie) op een bepaald tijdstip t, en A is de toestand aan het begin
o

van de rustpauze (t=O); ex is een konstante die van de beschouwde lichaams-

funktie afhangt.

Uit dit exponentieel verloop volgt meteen dat het eerste gedeelte van een

rustpauze het meest effektief is. zodat het bijvoorbeeld gunstiger is om

twee korte rustpauzes te gebruiken dan een die even lang is als die twee

samen. Worden de rustpauzes niet lang genoeg genomen om geheel naar de niet

vermoeide toestand terug te keren, dan zal de vermoeidheid gemiddeld blij

ven stijgen. Rohmert houdt hiermee rekening door de invoering van het be

grip "Erholungszuschlag": rustpauzes, uitgedrukt in procenten van de effek

tieve arbeidstijd en zodanig dat belastingsgraden van meer dan 15% gedu

rende de gehele werkdag geleverd kunnen worden. Hij ontwikkelde een formule
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voor de berekening van die rustpauzes: *)

EZ· 18 <f) 1,4 • <* - 0,15)°,5 .100% voor ~ >0,15

Hierin 1S EZ de rustpauze in procenten van t.

t de tijd, in minuten, dat men de statische kracht k uitoefent.

T de maximale tijd, dat men k kan uitoefenen (de volhoudtijd).

k de uitgeoefende kracht.

K de maximale kracht die de beschouwde spiergroep kan opbrengen.

Met behulp van deze empirische formule is het dan mogelijk om te berekenen

hoe lang de rustpauzes moeten zijn die men moet inlassen om gedurende de

gehele werkdag een statische kracht k gedurende vaste perioden t te kunnen

blijven uitoefenen.

Een omgekeerde werkwijze is die, welke uitgaat van een gegeven lichaamshou

ding en dan, rekening houdend met eventuele rustpauzes of veranderingen in

de uitgeoefende statische krachten, de belastingsgraad van diverse spieren

of gewrichten bepaalt.

Deze werkwijze wordt gebruikt door Chaffin, die voor de analyse van de in

wendige krachten in het lichaam gebruik maakt van een computermodel, dat een

simulatie geeft van de mens in de beschouwde werkhouding.

Figuur 4 toont het model van Dempster (1955), waarin het menselijk skelet

wordt voorgesteld door een beperkt aantal stangen en gewrichten.

*) Hier wordt de afname van de maximale kracht gebruikt als indikator voor
de vermoeidheid. Een geheel andere manier om het probleem "vermoeidheid"
te benaderen is die welke gebruik maakt van elektromyografie (EMG), waar
mee het mogelijk is de elektrische aktiviteit in een spier te registreren.
Zo vonden Rau en Vredenbregt (1973) een lineair verband tussen EMG-signaal
en volhoudtijd. (zie ook De Vries, 1968). Chaffin (1973) definieerde een
bepaalde mate van vermoeidheid door de frekwentieverschuiving van het EMG
spektrum van de uitgeruste naar de vermoeide toestand te koppelen aan sub
jektieve vermoeidheidservaringen van proefpersonen.



Fig. 4: Eenvoudig kinematisch model. bestaande uit starre

stangen en gewrichten (uit: Dempster. 1955).

Chaffin heeft dit model als uitgangsJunt genomen voor zijn twee-dimen

sionale model, dat bestaat uit 7 sta*gen en 6 scharnierpunten (gewrichten).

Zie figuur 5 (Chaffin en Baker, 1970 Chaffin, 1969).

Fig. 5: SSP-model

de hoeken

en Baker, 1970).

ttal Plane). met daarin aangegeven

amshouding vastleggen (uit: Cahffin

Hiermee is het nu mogelijk om te kenen welke momenten er om de diverse

gewrichten werken als gevolg van het gewicht van de diverse lichaamssegmen-

ten.

Figuur 6 toont de grote variatie

l~udingen.

eze momenten bij verschillende lichaams-
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Fig. 6: Variatie in momenten, veroorzaakt door de massa's van de
lichaamssegmenten in verschillende lichaamshoudingen. De
pijlen en getallen geven de richting en de grootte (in
kgfcm) aan van de momenten voor een man van de 50e percen
tiel (lengte 1,78 m, gewicht 77 kg; uit: Chaffin en Baker,
1970).

Uitwendige krachten, die op het lichaam werken, kunnen in de berekening

worden meegenomen, zodat het mogelijk is om de momenten te berekenen die

om de gewrichten werken bij het tillen van gewichten in diverse houdingen.

Door vergelijking van deze berekende waarden met de experimenteel bepaalde

maximale waarden kan het computermodel voorspellen hoe groot het gewicht is

dat die proefpersoon in een bepaalde houding kan tillen: dat gewicht is be

reikt zodra een van de berekende momenten de gemeten maximale waarde dreigt

te overschrijden. Figuur 7 toont aan dat dit eenvoudig model reeds een goede

voorspelling van de maximaal te tillen last oplevert.
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Fig. 7: Verband tussen voorspelde en gemeten waarde van het maxi
maal te tillen gewicht (uit: Chaffin en Baker, 1970).



- 189 -

Latere modellen bevatten verfijningen en aanvullingen, zoals Park en

Chaffin (1974), waarin speciale aandacht gericht is op de druk in de L5/S1

tussenwervelschijf (in plaats van het moment om het simpele heupgewricht

uit het vorige model) en de gedeeltelijke kompensatie hiervan door de druk

in de buikholte (experimenteel te bepalen door het gebruik van "radiopillen":

Davis e.a., (1977) en waarin ook de traagheidseffekten van het te tillen ge

wicht in rekening worden gebracht; en zoals Garg en Chaffin (1975), dat een

driedimensionaal model geeft dat wordt gebruikt om de kracht, die de handen

in verschillende richtingen kunnen uitoefenen in diverse zithoudingen, te

kunnen berekenen.

In al deze modellen wordt echter het tijdsaspekt geheel buiten beschouwing

gelaten, zodat de effekten van vermoeidheid niet aan de orde komen.

Onderzoek naar vermoeidheid geschiedt niet aIleen door bestudering van sta

tische krachtuitoefeningen en het maken van EMG's, zoals reeds vermeld is,

maar ook door bestudering van subjektieve vermoeidheidsgevoelens en van het

gevoel van geleverde inspanning.

Door middel van "rating"-technieken wordt getracht een relatie te leggen

tussen vermoeidheidsgevoel en te tillen gewicht (Konz en Coetzee, 1978), ver

moeidheidsgevoel (en waardering van komfort) en houding (Eastman en Kamon,

1977, Corlett en Bishop, 1976) en tussen vermoeidheidsgevoelens en zuurstof

verbruik (Wardle, 1978). De subjektiviteit van de beoordelingen en de moge

lijke grote invloed hierop van psychologische faktoren als motivatie, maken

dat de onnauwkeurigheid in deze relaties tamelijk groot is.

Wei goed reproduceerbaar blijken meetresultaten rond het verschijnsel "in

spanning": Cafarelli e.a. (1977) onderzochten het verband tussen inspanning

(zoals subjektief beoordeeld door de proefpersoon) en dynamische arbeid ver

richt met de benen of de armen, terwijl Stevens en Cain (1971) de inspanning

onderzochten die gepaard gaat met statische spierkrachten. Voor de inspanning

~ bleek een goed reproduceerbare relatie te bestaan met de kracht F en de

tijdsduur t dat de statische kracht F werd uitgeoefend:

Vervolgens werden "constant-effort curves" gemeten: het verloop van de uit

geoefende kracht als funktie van de tijd, wanneer aan de proefpersonen werd

gevraagd om, uitgaande van een zekere belasting, hun inspanning konstant te

houden. Door het optreden van vermoeidheid zal de uitgeoefende kracht af

nemen.
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Zie figuur 8. Omdat deze plaatjes goed reproduceerbaar blijken te zijn

en erg gemakkelijk om te vervaardigen, lijkt dit een goede manier om het

verschijnsel vermoeidheid te onderzoeken.

Fig. 8: Konstante inspanningskrommen: het verioop van de uitge
oefende kracht voor verschillende niveau's van de begin
kracht (uit: Stevens en Cain, 1971).

Volgens de auteurs voldeden a1 deze "constant-effort curves" aan de ver

gelijking.

F (t) A - 0,11 t + B -0,01 t + C
e e

waarin A, B en C kunnen v&rieren (o.a. af:1ankelijk van F(o», maar waarin

de parameters 0,11 en 0,01 echte konstanten zijn.

Als mogelijke verklaring hiervoor veronderstellen zij dat de konstante 0,11

(die zorgt voor de snelle afname van F(t) aan het b~gin van de krommen)

samenhangt met de mechanoreceptoren in de huid en dat de langzame term met

de konstante 0,01 samenhangt met de chemische processen in de spier. Deze

verklaring lijkt te worden gesteund door hun experimenten, waarin zij korte

rustpauzes opnamen, waardoor F(t) het effekt van de snelle term vertoonde,

en door de bloedtoevoer naar de spier geheel te blokkeren, wat een toename

van het effekt van de langzame term tot gevolg had.

6. Diskussie

Het zal duidelijk zijn dat dit artikel niet de pretentie heeft aIle lite

ratuur over statische lichamelijke belasting te behandelen. Ook is litera

tuur over bepaalde aspekten van de belasting bewust niet of nauwelijks aan

de orde gesteld. Zo is er bijvoorbeeld erg veel gepubliceerd over elektro

myografie en de interpretatie van de meetresultaten ervan. Behalve een korte

vermelding hierin in verband met onderzoek naar de vermoeidheid van een
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spier 1n paragraaf 5. is er over EMG's niets vermeld. De reden hiervoor 1S

dat wij zoeken naar een meetmethode om statische belasting te bepalen.

waarbij de proefpersonen zo weinig mogelijk hinder van de meetprocedure on

dervinden. Het voor EMG's noodzakelijk aanbrengen van oppervlakte- of naald

elektroden wordt (door ons) als te belemmerd beschouwd.

Aan de hand van de hier besproken literatuurgegevens is er een werkhypothese

opgesteld voor kwantificering van de statische lichamelijke belasting. Zonder

hier uitgebreid op in te gaan, daarvoor bevindt het experimentele onderzoek

zich nog in een te pril stadium, kan hier wel vermeld worden dat het geba

seerd zal zijn op een computermodel, zoals dat van Chaffin, waarmee de krach

ten en momenten in spieren en om gewrichten kunnen worden berekend, gegeven

de lichaamshouding en de uitwendig op het lichaam inwerkende krachten.

Met behulp van de onderzoekresultaten van Rohmert en eigen onderzoek naar het

verloop van de uitgeoefende kracht bij "constant-effort"-metingen, wordt ge

tracht de afname van de belastbaarheid en dus de toename van de belastings

graad, door het optreden van vermoeidheid in dit model in te passen. Het valt

nu nog niet te voorspellen of het mogelijk zal blijken om de zo verkregen

tijdsafhankelijke belastingsgraden voor verschillende spiergroepen en ge

wrichten te kombineren, door bijvoorbeeld weegfaktoren in te voeren, tot een

enkele index.

Validatie van de meetprocedure voor wat betreft de lichamelijke klachten

op lange termijn lijkt voorlopig uitgesloten. Wel zal het mogelijk zijn om

variaties in de met deze meetprocedure bepaalde index voor de statische

lichamelijke belasting ten gevolge van variaties in lichaamshouding, uitge

oefende kracht of het tijdsaspekt ervan, te vergelijken met subjektieve

ervaringen van de proefpersonen, zoals vermoeidheid en inspanning.

Verder wordt nog overwogen in hoeverre het wenselijk is om bij het labora

toriumonderzoek ook elektromyografie te gebruiken, dit in verband met de

extra vermoeidheid die optreedt wanneer agonist en antagonist elkaar tegen

werken (hetgeen volgens De Vries, 1968 vooral bij ongeoefenden optreedt) en

wat uitwendig niet uit de houding valt af te leiden.
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FYSIEKE BELASTING: DE MEETBAARHEID VAN HAAR TRAGE EFFEKTEN

ire J.W. Smeets, ire H.W.A. Struben

Vakgroep Produktergonomie, Technische Hogeschool Delft

Dat de voortbrengselen der techniek, in de eerste plaats bedoeld om ons funk

tioneren te vergemakkelijken, zich ook tegen ons kunnen keren en tot voor

onze gezondheid ongewenste effekten kunnen leiden, werd op het moment dat

deze bijdrage geschreven werd gedemonstreerd door de storing in de kerncen

trale bij het Amerikaanse Harrisburg. De uitgestoten radioaktieve wolken kun

nen zowel op korte als op lange termijn problemen voor de gezondheid opleveren.

Deze bijdrage gaat in op de schadelijke effekten van ongunstige fysieke belas

tingen. die kunnen optreden bij het omgaan met technische produkten. Ook hier

van kunnen zowel akute klachten als klachten op langere termijn het gevolg

zijn. In het eerste geval is sprake van een snel effekt. De grenzen van fysieke

mogelijkheden worden kortstondig en radikaal overschreden. Het streven van de

ontwerper van technische produkten om dergelijke akute problemen bij het ge

bruiken van zijn produkten uit te sluiten is synoniem aan "veilig ontwerpen".

De trage effekten, die pas op lange termijn tot klachten aanleiding geven, zijn

veel minder sterk. In termen van fysieke mogelijkheden is eerder sprake van

niet aansluiten bij optima dan van overschrijding van de uiterste grenzen. Het

streven van de ontwerper om, wat het gebruiken van zijn produkt betreft, zoveel

mogelijk aan te sluiten bij optima in fysiologische mogelijkheden van de ge

bruiker is te verwoorden als "ergonomisch ontwerpen".

Schadelijke effekten zijn in het algemeen niet te verwachten bij kortstondige,

geringe afwijkingen van optima infysieke belasting. Slechts in kombinatie met

de faktor tijd kunnen klachten, die pas na verloop van tijd ontstaan, de aan

wezigheid van zwakke effekten blootleggen. De wens ligt voor de hand zwakke,

schadelijke effekten tijdig te signaleren om korrigerend in te kunnen grijpen.

Het zijn met name de signalering en de meetbaarheid van deze trage en zwakke

effekten ten gevolge van onjuiste fysieke belastingen, die het onderwerp zijn

van deze bijdrage.

In figuur I zijn relevante kausale verbanden in blokschema weergegeven, met

daarbij de voornaamste betrokken disciplines. "Preventief ontwerpen" vraagt

dus van ingenieurs, ontwerpers en taakinrichters om bij het ontwerpen van pro

dukten, werkplekken en de bijbehorende taken (te vinden aan het begin van de

kausale keten) het ontstaan van zowel akute klachten als klachten op lange

termijn (aan het eind van de kausale keten) uit te sluiten.
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Naast het begrip produkt wordt het begrip werkplek als verbijzondering hier

van genoemd. Hoewel werkplek in het algemeen geassocieerd wordt met werken als

een ekonomische aktiviteit, zullen wij er hier elke materiele mikro-omgeving

onder verstaan, waarin mensen regelmatig verblijven (dus bijvoorbeeld ook

keuken, vervoerskabine, schoolklas etc.).

~korte termijn dlskomtort ldnge terml)n diskomfoct

I I

ont",,,! pen "'''rk-If. I akute
snel1el ....mogelijke ongunstige , klachten
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I I I
I (tout ieve lichadms- I
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Figuur 1.

Als effekten van ongunstige fysieke belastingen zijn de snelle en trage scha

delijke effekten gescheiden weergegeven.

Een belangrijk deel der akute klachten, die het gevolg zijn van snelle effekten,

wordt gekonstateerd in de sfeer der bedrijfsgeneeskunde. De oorzaak van hun

ontstaan is in het algemeen snel te lokaliseren. De analyse van dit ontstaan

en de vertaling hiervan in richtlijnen voor ontwerpers ter voorkoming van ex

treme fysieke belastingen is onder meer de taak van veiligheidsdeskundigen.

Trage effekten zijn zwak en daardoor moeilijk voor meting toegankelijk.

Te onderscheiden zijn korte termijn diskomfort en lange termijn diskomfort. *)

In figuur 2 zijn de betreffende blokken op toenemende afstand van het blok

fysieke belasting getekend. Met de horizontaal als tijdsas is daarmee de traag

heid van deze effekten geillustreerd.

Indikatoren voor korte termijn diskomfort zijn bijvoorbeeld de - soms vage 

gevoelens van onbehagen, die zich al tijdens of vlak na het gebruik van een

produkt of het bezig zijn op een werkplek manifesteren. Te denken valt aan

meldingen van de gebruiker, die varieren van klachten over moeilijke hanteer

baarheid en ongemakkelijke lichaamshoudingen tot klachten over vermoeidheid

en pijngevoelens.

*) . .De term d~skomfort wordt gebruikt als tegenhanger van het begr~p komfort.
Komfort wordt vaak gezien als het ontbreken van diskomfort. Er wordt dan
vanuit gegaan, dat het volledig ontbreken van diskomfort de optimale,
neutrale toestand is.
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Figuur 2.

Observatie van personen tijdens het gebruik van produkten (zogenaamd gebruiks

onderzoek) levert eveneens indikatoren voor korte termijn diskomfort op. Voor

beelden hiervan zijn door analyse van lichaamshoudingen vastgestelde ongunstige

fysieke belastingen, zoals extreme krommingen van de romp en door meting of

schatting bepaalde ongunstige krachtuitoefeningen.

Het verschaffen van basisgegevens om deze vormen van diskomfort zoveel moge

lijk te minimaliseren, is tot de hoofdtaak van ergonomen te rekenen. Evenzo

het onderzoeken van desondanks optredende gevoelens van diskomfort, om hier

uit kriteria voor verbeteringen in het oorspronkelijke ontwerp af te leiden.

Lange termijn diskomfort is het resultaat van langdurig, akkumulatief werkende

trage effekten. Indikatoren hiervoor zijn klachten, die een min of meer per

manent karakter hebben gekregen. Door het trage ontstaansproces lijkt een dui

delijke binding met de fysieke belastingen, die de oorzaak van het ontstaan

der klachten waren, niet aanwezig. Melding van deze klachten vindt meestal bij

geneeskundigen en voor het belangrijkste deel bij huisartsen plaats. Ook voor

klachten ontstaan in bedrijven geldt dit, juist door de onduidelijke relatie

f.let ongunstige fysieke belastingen, waaraan men - wellicht zelf lang geleden

blootgesteld is geweest.

Melding bij uitsluitend de huisarts is te betreuren. De gerapporteerde klach

ten kunnen namelijk belangrijke indikatoren zijn voor lange termijn diskQmfort,

ontstaan door ongunstige fysieke belastingen. Het verminderen van dergelijke

belastingen door aanpassing van werkplek of taakinrichting 1S in dat geval

essentieel onderdeel van een suksesvolle therapie.

Voorwaarde hiervoor is echter dat, na konstatering van fysiek lange termijn

diskomfort, een systematische terugkoppeling hiervan plaatsvindt naar werk

plekontwerpers en taakinrichters. Vindt melding der klachten uitsluitend bij

de huisarts plaats, dan is de kans dat aan deze voorwaarde voldaan wordt in

het algemeen klein.
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Van oudsher is het ontwerpen van produkten en werkplekken het werkterrein van

ingenieurs geweest, terwijl de behandeling van klachten tot dat van artsen

behoorde en nog steeds behoort.

Om tot "preventief ontwerpen" te komen, is samenwerking en informatie-uitwis

seling tussen beide disciplines onontbeerlijk. Met betrekking tot klachten zou

daarvoor meer systematische datavergaring door artsen moeten plaatsvinden.

Door beider inspanning zijn mogelijke oorzaken te lokaliseren, terwijl verta

ling hiervan in verbeterde produktspecifikaties door ingenieurs moet plaats

vinden.

De problemen, die zich bij het meten van trage effekten voordoen, doen sterk

denken aan de onnauwkeurigheidsrelaties die in de natuurkunde door Heisenberg

zijn geformuleerd en aangeven dat bepaalde grootheden niet tegelijkertijd met

onbeperkte nauwkeurigheid te meten zijn. Op Korte termijn manifesteren trage

effekten zich namelijk als vrij zwakke, niet eenvoudig meetbare diskomfort

verschijnselen. Op het moment echter dat ze als manifeste diskomfort-verschijn

selent namelijk duidelijke klachten. aan het licht treden, is zoveel tijd ver

streken, dat het leggen van kausale verbanden met mogelijke oorzaken ernstig

bemoeilijkt is. Hier is dan ook een onderscheid te maken tussen twee essentieel

verschillende typen van onderzoek. die zich met fysieke belastingen en hun

trage effekten bezighouden: Korte en lange termijn (dis)komfort onderzoek. Elk

van beide heeft zijn eigen specifieke meetproblemen.

In het algemeen kan kennis over het funktioneren van een systeem verkregen wor

den door de effekten te bestuderen, die in de outputvariabelen van het systeem

optreden, wanneer gekontroleerde veranderingen in de inputvariabelen plaats

vinden. Om de kennis van het systeem doelgericht te verdiepen, kan de kausale

keten input-systeem-output meerdere malen doorlopenworden. Analoog hieraan is

hier voor onderzoek naar trage effekten de keten "produkt-de fysiek belaste

gebruiker-lange terrnijn diskomfort" te onderkennen. Bij onderzoek naar lange

termijn (dis)komfort schuilt het voornaamste probleem in de grote doorloop

tijd. Het meerdere malen achtereenvolgens doorlopen van de keten is daardoor

minder goed mogelijk. Het gedurende lange tijd onder kontrole houden van moge

lijk storende variabelen is eveneens een hieruit voortvloeiend probleem.

De keten, die bij Korte terrnijn komfort onderzoek doorlopen wordt. is welis

waar korter, de outputvariabelen zijn echter zwakker en moeilijker meetbaar.

In net voorafgaande zijn enkele voorbeelden van indikatoren voor beide typen

diskomfort genoemd, varierend van lichte gevoelens van diskomfort tot perma

nente klachten. Bewust wordt hier gesproken over indikatoren voor diskomfort.
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Een eenduidige, operationele definitie van het begrip komfort en diskomfort

ontbreekt namelijk, hoewel vele pogingen ondernomen zijn om hiervoor meet

technieken te standaardiseren. Overigens geldt deze konstatering niet aIleen

voor komfortervaringen ten gevolge van gunstige of minder gunstige fysieke

belastingen. Bij de standaardisatie van vele andere psychofysische meettech

nieken kampt men met hetzelfde probleem (denk aan metingen van de "aangenaam

heid" van verschillende temperaturen, luchtvochtigheidsgraden, verlichtings

sterkten, etc.).

Indikatoren voor zowel korte als lange termijn diskomfort moeten aan een drie

tal van essentieel belang zijnde eisen voldoen, willen ze bruikbaar zijn voor

bestudering van de relatie tussen werkplekontwerp enerzijds en nadelige gevol

gen van ongunstige fysieke belastingen anderzijds. De eerste eis luidt:

"de indikator moet operationeel gedefinieerd zijn".

Deze operationaliteitseis houdt in dat de definiering van de indikator tevens

de definiering van de meetmethode omvat. De tweede eis luidt:

"de indikator moet reproduceerbaar zijn".

De reproduceerbaarheidseis houdt in dat herhaaldelijke metingen van een indi

kator onder identieke omstandigheden tot dezelfde meetuitkomsten moeten leiden.

De derde eis is specifieker en gaat in op de bruikbaarheid van de indikator

voor het onderzoeken van de eerder genoemde relatie tussen inputvariabelen,

zoals werkplek- en produktontwerp, en de klachten ten gevolge van ongunstige,

fysieke belastingen als outputvariabelen. Deze derde eis luidt:

"de indikator moet meetbaar gevoelig zijn voor veranderingen in input

variabelen zoals werkplek-, produkt- of taakparameters".

Deze eis impliceert bijvoorbeeld dat het meten van een"algemeen ontevreden

heidsgevoel" niet bruikbaar is om werkplekken te verbeteren, als er geen werk

plekparameters te vinden blijken, waarmee deze indikator signifikant samen

hangt.

De drie hier genoemde eisen fungeren als een minimum, waaraan indikatoren voor

diskomfort moe ten voldoen, willen ze bruikbaar zijn voor het evalueren van

werkplek, produkt of taak. In het nu volgende zal ingegaan worden op verschil

lende meetmethoden en hun knelpunten voor wat betreft het voldoen aan dit

minimum.

Indikatoren voor lange termijn (dis)komfort

Alle symptomen van klachten, die ook nog geruime tijd na fysieke inspanningen

blijven voortduren, kunnen vaak indikatoren voor lange termijn diskomfort zijn.
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Het meest objektief meetbaar zijn de indikatoren, die klinisch vast te stellen

zijn, zoals verminderingen in beweeglijkheid of andere funktionele afwijkingen.

Daarnaast is er een kategorie indikatoren, die gevormd wordt door meldingen van

velerlei klachten. Indikatoren van deze kategorie zijn minder objektief meet

baar. De betreffende klachten zijn systematisch aan het licht te brengen door

middel van enquete- en interviewtechnieken (Dirken, 1967). Dergelijke onder

zoeken vinden in het algemeen op initiatief van bedrijfsgeneeskundige diensten

plaats. Per beroepsgroep wordt vaak hetzelfde klachtenpatroon waargenomen. Bij

kantoorwerkers bijvoorbeeld wordt het grootste deel van de houdingsklachten ge

lokaliseerd in de lumbale regio en in de schouderregio. Tegelijk blijkt dan 1n

de meeste gevallen de beweeglijkheid van de wervelkolom noch rontgenonderzoek

op bijzonderheden te wijzen (Koskela, 1962). Bij subjektieve indikatoren zijn

dus lang niet altijd objektieve indikatoren te signaleren.

Tegen subjektieve meldingen van klachten als indikator voor lange termijn dis

komfort is een aantal bezwaren aan te voeren. Met name de kontrole van de

reproduceerbaarheid blijkt vaak een moeilijk punt. Een veel gebruikte en meer

objektieve indikator is het onderzoek van de staande lichaamshouding op aan

wezigheid van funktionele afwijkingen. Fysieke belastingen hebben, niet aIleen

bij kinderen, maar ook bij volwassenen een belangrijke invloed op de vorm van

de wervelkolom en de stand van andere skeletdelen ten opzichte van elkaar. Een

goed gestandaardiseerde visuele inspektie van de staande Iichaamshouding kan

afwijkingen reproduceerbaar aan het licht brengen. Dat de gemeten indikator

daarbij zo onafhankelijk mogelijk is van de persoon, die de meting uitvoert,

is van wezenlijk belang. Dit wordt geillustreerd door een twee jaar geleden

uitgevoerd Deens onderzoek. Geprobeerd werd het effekt van een nieuw type

schoolmeubilair op het ontstaan van funktionele afwijkingen te onderzoeken.

Van kinderen, die het nieuwe meubilair gebruikten en een kontrolegroep, werd

met regelmatige tijdsintervallen door drie medici, onafhankelijk van elkaar,

een zogenaamde "postural stress index" bepaald. Hiervoor werd een meetinstru

ment gebruikt dat als hulpmiddel fungeerde bij het inschatten en kwantificeren

van afwijkingen van de normale staande houding. De statistische analyse van

de meetgegevens, die bij ons in Delft plaatsvond, gaf teleurstellende resul

taten te zien. Er bleek onvoldoende korrelatie tussen de door de medici uitge

voerde metingen bij eenzelfde persoon. Hiermee voldeed de gebruikte indikator

niet aan de reproduceerbaarheideis.

Eenzelfde soort meetprocedure is met meer sukses door Ferguson en Duncan toe

gepast (1972). De staande houding van verschillende beroepsgroepen werd ver

geleken. Gekonkludeerd kon worden dat mensen met zittend werk, voor wat be

treft mate van bekkenkanteling en kyfose, signifikant verschilden van staand
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werkenden. Deze hier genoemde indikatoren bleken niet alleen reproduceerbaar,

maar ook gevoelig voor veranderingen in type werkplek. Daarmee was aan de

derde eis - die met betrekking tot de bruikbaarheid van indikatoren - ook vol

daan.

Een belangrijke vraag. die zich opdringt, is echter of onderzoeken, waarbij

verschillende beroepsgroepen worden vergeleken, ertoe kunnen leiden specifieke

komponenten van een werkplek of specifieke taakonderdelen te verbeteren.

Dit lijkt vooral onwaarschijnlijk, als de beschouwde beroepsgroepen wat hun

werkplek of taak betreft op een groot aantal punten verschillen. Het vinden van

relatief hoge klachtenpercentages bij bepaalde beroepsgroepen (klassieke voor

beelden zijn sekretaresses,(pons)typistes, draaibankwerkers kan slechts ertoe

aanleiding geven de betreffende werkplekken aan een kritisch onderzoek te onder

werpen. Het is dan van belang na te gaan of aan de meest elementaire vuistre

gels voor het vermijden van ongunstige fysieke belastingen is voldaan: (1) ver

mijd onnodige statische spierarbeid en richt werk op beweging en verandering

van lichaamshouding; (2) vermijd overbelastingen van spieren en ligamenten,

houd onvermijdbare statische en dynamisclw kra,chtui toefeningen, die langer dan

10 minuten duren, kleiner dan respektievelijk 15 en 30 procent van de betref

fende maxima en maak verwrongen lichaamshoudingen niet noodzakelijk: en (3)

houd tenslotte voldoende rekening met de variatie in konditie, lichaamsafme

tingen en andere fysieke eiegenschappen van de gebruikers van de werkplek.

Onderzoek kan echter ook fysieke klachten bij beroepsgroepen aan het licht

brengen, terwijl het er tegelijkertijd naar uitziet. dat door werkplek- en taak

ontwerpers niet tegen de hier genoemde geboden gezondigd is.

Lange termijn diskonfort onderzoek mist dan de kracht om specifieke werkplek

komponenten als veroorzaker van de ontstane klachten aan te wijzen. Daarvoor

zijn de werkplekken van verschillende beroepsgroepen in het algemeen te ver

schillend. Desalniettemin moet de alarmfunktie van systematisch onderzoek naar

klachten van specifieke beroeps- of funktiegroepen niet worden onderschat. Op

vallend hoge klachtenpercentages hebben talrijke malen de prikkel tot aanzien

lijk verbeterde herontwerpen van werkplekken gegeven.

In het meest ideale geval zou een procedure om het effekt van werkplekontwerp

op het ontstaan van lange termijn diakomfort te onderzoeken er als volgt uit

zien; de keten "werkplek-fysiek belaste gebruiker-lange termijn diskomfort"

wordt met een aantal proefpersonen doorlopen. Met een goed gekozen indikator

wordt aan het eind van de keten het diskomfort gekwantificeerd. Vervolgens

wordt de keten opnieuw doorlopen onder dezelfde omstandigheden als de eerste

keer. Slechta een variabele - e~n werkplekkomponent of een taakonderdeel 

wordt daarbij veranderd.
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Na het voor de tweede keer door1open van de keten wordt het diskomfort opnieuw

gekwantificeerd en verge1eken met het in het eerste experiment bepaa1de dis

komfort. We1nu, de theoretische eis de keten meerdere ma1en te door1open onder

identieke omstandigheden - dus ook met deze1fde proefpersonen - is in de

praktijk het moei1ijkst ze1fs maar te benaderen. Proefpersonen uit het eerste

experiment zijn in het tweede experiment niet meer te gebruiken vanwege de

lange duur van elk experiment. Ze kunnen immers a1 min of meer permanente

k1achten opge1open hebben, terwij1 bovendien hun toegenomen 1eeftijd verge

lijking met resu1taten van het eerste experiment niet zou toestaan. Verschi11en

de groepen proefpersonen moe ten dus gebruikt worden, waarmee dan tevens een

groot aanta1 storende faktoren wordt geintroduceerd. Verschi1 in konstitutie

is zo'n faktor. Bij personen met 1atente spierinsufficienties bijvoorbee1d zu1

len houdingsafwijkingen eerder optreden dan bij personen met normaa1 ontwikke1

de spieren. Worden het 1ichaam namelijk houdingen opgedrongen, die afwijken

van de normaal aangenomen houdingen, dan vraagt dit in het algemeen om kompen

serende werking van het spierskeletsysteem. Faa1t deze kompenserende werking,

dan vers1echtert de houding morfo1ogisch, waarmee de vicieuze cirke1, die snel

tot houdingsk1achten en afwijkingen leidt, gesloten is.

Bij gelijke fysiek~ belasting kunnen 1atente konditione1e verschi1len tussen

proefpersonen dus tot verschi11end diskomfort op lange termijn leiden.

Een tweede probleem voor wat betreft het benaderen van identieke omstandighe

den vormen de omgevingsinv1oeden. Ret kontro1eren van omgevingsinv1oeden is

slechts moge1ijk door de proefpersonen tijdens het experiment van hun norma1e

omgeving te iso1eren. Vanwege de lange duur van het experiment is een derge

lijke aanpak op ethische gronden a11een a1 af te keuren, nog afgezien van de

moei1ijke, praktische uitvoerbaarheid. Dit betekent dat de onderzoeker zich

moet neer1eggen bij het feit dat zijn proefpersonen tijdens het experiment een

groot aanta1 door hem niet gekontroleerde fysieke be1astingen kunnen ondergaan.

Behalve het eerder gekonstateerde storend effekt ten gevo1ge van wezen1ijke,

konditionele verschil1en tussen proefpersonen, is er dus ook het storend effekt

van de niet te kontro1eren omgevingsinvloeden. A11een door zorgvuldige selektie

van proefpersonen en zo groot mogelijke aanta1len proefpersonen per experiment

zijn deze storende effekten af te zwakken. ~

Indikatoren voor korte termijn (dis)komfort

(;e'vIOzen is op de belangrijke beperkingen van lange termijn diskomfort onderzoek

voor het evalueren van de fysieke be1asting van werkplekken. Vooral het trage

()utstaansproces van lange termijn diskomfort brengt deze beperkingen met zich

mee. nit laatste probleem doet zich niet voor bij korte termijn diskomfort
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onderzoek. Indikatoren hiervoor worden gemeten, terwijl de proefpersoon bloot

staat aan het te onderzoeken effekt of vlak daarna. De keten "werkplek - fysiek

belaste gebruiker korte termijn diskomfort" kan vele malen snel achter elkaar

doorlopen worden. Voor zover de oorzaak van korte termijn diskornfort in een

foutief ontworpen werkplek te zoeken is, kan ze dus in principe snel en doel

gericht opgespoord worden.

Het eerder gemaakte onderscheid tussen objektieve en subjektieve indikatoren

is ook hier te maken. Observatie van en meting aan proefpersonen tijdens het

gebruiken van een produkt of werkplek leveren objektieve indikatoren voor

korte termijn komfort Opt Dergelijk onderzoek kan qua belasting ongunstige

lichaamshoudingen, bewegingen of krachtuitoefeningen aan het licht brengen.

Men kan zich afvragen of, wanneer met meettechnieken als multimomentopnamen

en tijdstudies bovendien informatie over de duur van deze ongunstige belastin

gen verkregen is, op dergelijke wijze niet ook een belangrijke indikator voor

diskomfort juist op langere termijn is te beredeneren. Op de meer algemene

vraag in hoeverre gemeten indikatoren voor korte termijn diskomfort iets zeggen

over de kans op klachten op langere termijn, komen we later terug.

Subjektieve indikatoren voor korte termijn diskomfort worden verkregen door

het registreren van subjektieve komfortgevoelens van personen. De operationele

definitie van het begrip komfort en de benadering daarvan door middel van kom

fortgevoelens is altijd een groot probleem geweest. Door onderzoekers is in het

algemeen meer moeite gedaan om meettechnieken te standaardiseren dan om het door

hem gemeten begrip te definieren. Het grote aantal verschillende meettechnie

ken dwingt tot voorzichtigheid bij het vergelijken van de resultaten van ver

schillende onderzoekers.

Een veel gebruikte methode om subjektieve komfortgevoelens kwantitatief te

maken is "rating". Hierbij wordt van proefpersonen gevraagd op een schaal aan

te geven, hoeveel een produkt (of werkplek) of onderdeel van een bepaalde kwa

liteit heeft. Meerdere kwaliteiten kunnen op deze wijze achtereenvolgens van een

objekt gemeten worden. Een andere techniek is "ranking". Meerdere objekten wor

den hierbij met betrekking tot een kwaliteit door de proefpersonen in volgorde

gezet. Dit resulteert in een bepaalde objektenvolgorde voor de onderzochte

kwaliteit. Ook mengvormen van "rating" en "ranking" zijn toe te passen.

Het feit dat komfortgevoelens bijzonder moeilijk te verwoorden zijn, plaatst

de onderzoeker voor belangrijke meetproblemen, ook al zijn die met ranking-

en ratingtechnieken enigszins te omzeilen. We willen dit probleem illustreren

aan de hand van onderzoek naar het komfort van werkhoudingen. Het handhaven

yan werkhoudingen gaat namelijk met fysieke belastingen gepaard, die weliswaar
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niet bijzonder groot, maar weI bijzonder langdurig kunnen zijn. Een uitstekend

voorbeeld dus van een traag effekt, dat op de lange duur tot klachten kan lei

den. Het aannemen en veranderen van een lichaamshouding gebeurt onbewust. Het

kunnen handhaven van een bepaalde stand van het lichaam is een van de vroegst

aangeleerde bekwaamheden en is daarom niet eenvoudig aan introspektie te onder

werpen.

Onderzoeken, waarbij proefpersonen naar een soort "algemeen houdingskomfort" ge

vraagd wordt (met ratingtechnieken bijvoorbeeld), blijken dan ook meestal

weinig suksesvol. Het is van wezenlijk belang de aandacht van de proefpersonen

zoveel mogelijk te richten, bijvoorbeeld op komfortgevoelens in specifieke

delen van het lichaam. Een erg in zwang geraakt hulpmiddel is de zogenaamde

lichaamskaart (figuur 3) .
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figuur 3: Zogenaamde lichaamskaart, fungeert als hulpmiddel bij

melding van korte termijn diskomfortgevoelens.
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Adjusted
Ascending adjwotment Descending adjustment

dimension

(in) Questions Responses Quejltions? Responses

15 Is this tolerable? No Is this tolerable? No

14 " " " No " " " No

13 " " " No " " " Yes(max)

12 " " " No s this better? Yes

11 " " " Yes(max " " " Yes

10 " " " Yes " " " ~e5

9 " " " Yes " " " Yes(opt)

8 Is this better? No " " " ~c

7 ." " " Yes(opt) Is this tolerable'! Yes

6 " " .. Yes " " " Yes

5 .. .. " Yes " .. .. Yes(min)

4 Is this tol.erable? Yes(min) " .. .. No

3 " " " Nu " .. " No

? " .. .. No .. .. " No i1 .. .. ..
}"J " " .. No

Fig. 4: Voorbeeld van gewongen keuzevragen in een checklist

(Jones, 1969).

Zo'n kaart toont het lichaam verdeeld in een aantal gebieden. Per gebied geeft

de proefpersoon dan door rating of ranking zijn diskomfortgevoelens aan.

Het is ook mogelijk de aandacht van de proefpersonen op kenmerken van afzon

derlijke komponenten van de werkplek te richten met ratingprocedures of ge

dwongen keuzevragen in checklist (bijvoorbeeld: "is de ruggesteun te hard?",

"is de bedieningshendel te laag?" etc.) (figuur 4).

Sommige onderzoekers, die het komfort van verschillence lichaamsondersteunings

middel onderzochten, trainden hun proefpersonen in het melden van verschillende

maten van diskomfortgevoelens (bijvoorbeeld: "geen bijzondere gevoelens",

"onaangenaam gevoel", "pijngevoelens" etc.). Het belangrijkste probleem bij

deze methode lijkt het voldoen aan de reproduceerbaarheidseis. Het tijdstip

van de overgang van het ene niveau van diskomfort naar het andere is namelijk

in het algemeen door proefpersonen onvoldoende nauwkeurig aan te geven. Hierin

is enige verbetering aan te brengen door het optreden van diskomfortgevoelens

te versterken. Er zijn velerlei mogelijkheden om dit te doen. Jones (1969)

gebruikte bijvoorbeeld harde, houten stoelen in zijn onderzoek. Eastman en

Kamon (1976) bevestigden zware gewichten op de rug van hun proefpersonen. De

in dergelijke onderzoeken gebruikte trucs om trage, zwakke effekten te ver

sterken maken de meetkondities nogal onrealistisch. De resultaten moeten dan

ook metgrote voorzichtigheid worden gehanteerd.
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?ig. 5: Onderzoek naar effekt van autokabinedimensionering op korte

termijn diskomfort (Jones, 1969).
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Fig. 6: Het versnellen van trage effekten (Eastman en Kamon, 1976).

Korte versus lange termijn diskomfort

Je interessante vraag of de indikatoren voor korte termijn komfort ook als

indikator voor lange termijn komfort kunnen fungeren is hier tot nu toe on

besproken gebleven. De vraag is ook te stellen als: zeggen door proefpersonen
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gemelde gevoelens van diskomfort bij het gebruiken van een werkplek ook iets

over de kans op het ontstaan van min of meer ernstige klachten op lange ter

mijn? Dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn maken twee voorbeelden

duidelijk. Wat is er bijvoorbeeld te zeggen over de sekretaresse, die haar

werk zittend op een eenvoudige maar goed ontworpen stoel doet, maar veelvuldig

op moet staan, omdat allerlei kleine dingen, die ze nodig heeft, niet binnen

armbereik zijn opgeborgen? Ze zal zich waarschijnlijk niet tevreden tonen over

haar werkplekinrichting en wat korte termijn gevoelens betreft dus laag kunnen

skoren. Maar dwingt haar werkplek haar niet tot gezonde lichaamsbewging en zou

ze daarom wat lange termijn komfort betreft niet hoog moeten skoren?

En hoe zit het met de bewakingsemploye, die als enige taak het observeren van

een aantal T.V.-schermen heeft, zittend in een komfortabele, royaal met zacht

materiaal beklede stoel? Waarschijnlijk noemt hij zijn werkplek komfortabel.

Vraag is echter of dergelijke werkomstandigheden zijn gezondheid ten goede

komen, met andere woorden, of ze ook komfortabel op lange termijn zijn? De

hier gekonstateerde diskrepanties tussen lange en korte termijn diskomfort

gelden niet aIleen voor subjektieve gevoelens als indikator voor korte termijn

diskomfort. Eerder is observatie van proefpersonen als bron voor korte termijn

kornfort indikatoren genoemd. Bij onderzoeken naar het komfort van zithoudingen

bijvoorbeeld is de frekwentie van verzitten veelvuldig als indikator voor korte

termijn diskomfort gebruikt (Grandjean et al., 1960; Coermann en Rieck, 1964;

Branton en Grayson, 1967). Ret meten van deze frekwentie kan door observatie

(eventueel vanaf film of video) of met onder de stoel gemonteerde krachtop

nemers plaatsvinden. De hieraan ten grondslag liggende gedachte is dan dat

diskomfortgevoelens een gedrag te zien geven, waarbij de lichaamshouding vaak

verandert. Een hoge verzitfrekwentie is dus inherent aan een hoge mate van

(korte termijn) diskomfort. In deze visie wordt echter voorbij gegaan aan het

feit, dat stoelen juist een positieve bijdrage kunnen leveren aan het komfort

op langere termijn door voldoende bewegingsvrijheid toe te laten of zelfs ver

andering van lichaamshouding te stimuleren. Vooralsnog ontbreken methoden om

de belangrijke bijdrage van bewegen - als dynamische komponent van het bezig

zijn op werkplekken - aan het komfort op langere termijn te kwantificeren. Bij

gevolg is ook de vraag moeilijk te beantwoorden, of, in welke mate dan weI,

ingenieurs deze dynamische komponent in werkplekken moe ten inbouwen. Duidelijk

is in elk geval dat het vasthouden aan het principe, fysieke belastingen zonder

meer te minimaliseren, onvoldoende is. Dit principe leidt namelijk ook tot het

ontwerpen van werkplekken, waarin lichaamsbewegingen onnodig zijn; displays

bevinden zich daarbij in de visuele kegel, die bij de "beste" lichaamshouding

hoort, en te bedienen komponenten bevinden zich in de bekende "reach-envelopes"
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die in geen enkel ergonomisch handboek ontbreken.

rf-'rt;t"~ljtie
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fig. 7: "Statisch ontwerprrecept".
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Op zichzelf is het echter niet onjuist, dat de werkplekontwerper goed nota

neemt van dergelijke statische recepten als ontwerprichtlijnen. Daarnaast

zal hij echter, samen de taakinrichter, de juiste balans moeten proberen te

vinden tussen het rekening houden met fysieke belasting verminderende ont

werprichtlijnen enerzijds en het inbouwen van lichaamsbeweging anderzijds.
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PREVENTIEVE ZORG BIJ DE INVOERING VAN AUTOMATISERING

dr. J.W.R. Kalsbeek, ir. F.W. Umbach *)

Technische Rogeschool Twente, afdeling der Elektrotechniek

Diverse mensen zijn van mening dat de invloed van de automatisering, versterkt

door de opkomst van de "chips", op de maatschappij verregaand zal zijn. Deze

mening delen wij volkomen. Naar ons idee zal deze invloed zeker zo groot zijn

als de invloed van de mechanisering, versterkt door de ontwikkeling van "de

lopende band", in de jaren 20-30 geweest is. Als wij deze vergelijking door

trekken, waartoe aanleiding bestaat, zullen wij kunnen verwachten dat niet

alleen werksituaties van mensen essentieel zullen veranderen, maar dat tevens

de maatschappelijke en sociale doorwerking enorm zal zijn. Immers de mechani

sering heeft ook niet aIleen het werk van de mensen veranderd maar o.a. door

de vermindering van de kostprijs van produkten de levensstandaard verhoogd,

het aantal arbeidsuren verminderd, de consumptiemaatschappij geintroduceerd

etc.

Echter deze "positieve" ontwikkelingen zijn in het begin - en ten dele nog

gepaard gegaan met negatieve bijverschijnselen als werkloosheid, monotonie

van arbeid, Tayloristische taakopzetten etc.

Vergelijkbare ontwikkelingen liggen nu voor ons met de introduktie op grote

schaal van de automatisering, echter verschillend naar aard en bevolkings

groep. De effekten van de automatisering zullen wij op grote schaal aan gaan

treffen in die werkomgevingen waar min of meer op routinebasis met informatie

(data) omgegaan wordt zoals bijvoorbeeld bij banken.

Daar zullen nu de grootste problemen ontstaan van wegvallen van werk en ver

andering van werk. Anderzijds zal de automatisering nieuwe mogelijkheden van

dienstenverlening op gaan leveren.

Een aantal tekenen die de komende veranderingen aanduiden zijn:

a. Ret wiskunde-onderwijs op het V.W.O. is de laatste 5 jaar wezenlijk ver

anderd, enerzijds door de introduktie van de verzamelingenleer (de basis

wiskunde voor digitale computer), anderzijds door het gebruik van pocket

calculators. De jeugd van tegenwoordig heeft daardoor een wezenlijk andere

manier van mathematisch denken gekregen.

b. De op stapel staande ontwikkelingen van Teledata en Viewdata zal het grote

publiek vertrouwd maken met het idee van informatieverwerking via computers.

*) Schrijvers zijn verbonden aan de Centrale TNO-organisatie resp. de

TR Twente.
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c. De koppeling van home-terminals met centrale computersystemen wordt hier

mee ook geintroduceerd en het is een logische veronderstelling dat dit de

behoefte zal oproepen aan het meer en meer afhandelen van informatie via

deze terminals (zoals bijvoorbeeld bankzaken).

Het is redelijk te veronderstellen dat de terminal net zo gewoon zal worden

als de type-machine nu, echter met totaal andere mogelijkheden.

Moeten w~J nu dit proces van de ontwikkeling van de automatisering zijn eigen

gang laten gaan en daarmee vergelijkbare negatieve bijverschijnselen accep

teren als bij de invoering van de mechanisering? Of is het mogelijk hierop

voorbereid te zijn en de negatieve effekten te beperken?

Naar onze mening is dit laatste mogelijk, mits deze begeleiding gebeurt vanuit

een nieuwe manier van denken. Het is een totaal nieuw probleemveld, dat aileen

door inventieve, terzake kundige mensen enigszins afgeschat kan worden. Omdat

het echter een nog niet eerder ontmoette aard van problemen meebrengt, zullen

ook nieuwe methoden ontwikkeld moeten worden voor deze begeleiding.

Traditionele denkpatronen en oplossingsmethoden zullen niet of nauwelijks van

toepassing zijn. Er is een nieuwe filosofie nodig die wij al aangeduid hebben

met de naam "efficiency plus".

De basis van die filosofie is dat het niet de manier is om bestaande taken te

automatiseren, maar dat de kombinatie van mens en werk, mens en taak, onder

werp van beschouwing moet zijn en dat het er eerder om gaat de vraag te beant

woorden hoe de automatisering ingeschakeld kan worden om nieuwe werksituaties

nieuwe taken, nieuwe funktie-inhouden, maar ook nieuwe werkopvattingen, nieuwe

relaties van mens tot werk (waarvan werktijdverkorting onderdeel zou kunnen

zijn) te creeren. Niet de taak moet geautomatiseerd worden, maar de automatisering

dient ingeschakeld te worden am effektiever en bevredigender werksituaties te

scheppen voor werker en klant.

Bij de invoering van de mechanisering richtte zich de creativiteit van de

ontwerper vooral op de machine. Humanisering van de arbeid, ergonomie, spe

ciale aanpassing voor gehandicapten naast overwegingen van veiligheid, milieu

en energie traden op als korrekties achteraf. Meer en meer worden er ont

werpers gevonden die al bij voorbaat bij het ontwerp rekening houden met deze

aspekten.

In het begin van de automatisering richtte zich eveneens de creativiteit van

de ontwerper op de automaat. In dit geval snel gevolgd door het ontwikkelen

van programma's (soft-ware). Vergeleken met hard-ware is de flexibiliteit van

wijze van programmering ontzaggelijk groot. Dit wil zeggen dat eenzelfde
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doelstelling op (zeer) veel man~eren kan worden gerealiseerd.

Traditioneel zegt men echter nog wanneer men besluit om te automatiseren:

eerst een systeem ontwerpen dat "het doet". Daarna moet maar eens gekeken

worden hoe aanvaardbaar dit systeem is vanuit werkinhoud en personeelspoli

tiek.

De flexibiliteit die bij de opzet mogelijk is staat echter een geheel andere

benadering toe. Men kan zich afvragen welke mensen heb ik in mijn bedrijf?

Wat voor arbeid zouden zij prettig vinden en ook op den duur zonder schade

voor gezondheid en welbevinden kunnen blijven uitvoeren?

Bij de eerste vraag is bijvoorbeeld de leeftijdsverdeling over de afdelingen

erg belangrijk. Het kan zijn dat de automatisering uitloopt op taken die in

de eerste plaats geschikt zijn voor jongeren. Er is dan een personeelsprobleem

wanneer de gemiddelde leeftijd op sommige afdelingen hoger is.

De vraag is dan: Wat doen wij met degenen die met "de moderne ontwikkelingen"

niet meer meekomen? Men kan, zoals men vaak hoort zeggen, de klok ineens niet

terugdraaien. De konkurrentie is de bedreiging. De vraag is echter vals.

De moderne ontwikkeling kan op duizend wijzen gestalte krijgen. Dit is een

kwestie van programmeren. Een andere verdeling van taken tussen mens en auto

maat, een andere wijze van organiseren vraagt niet om een principieel andere

wijze van programmeren, maar aIleen om andere programma's.

WeI is het zo dat een automatiseringsprojekt een programmapakket vraagt dat

niet vandaag of morgen tot stand komt. Veelal wordt dit gedurende jaren voor

bereid. Wanneer dit eenmaal is gebeurd, dan geldt weI dat men de klok niet

terug kan zetten. Anders zou een goed deel van de jarenlange arbeid overgedaan

moe ten worden.

Het echte probleem ~s tweeeriei. In de eerste plaats is er geen duidelijke

invulling van wat prettige arbeid is. Er z~Jn wel veel meningen en geloven.

Een duidelijke invulling houdt tevens in dat wensen werden vertaald in een

zogenaamd eisenpakket dat het automatiseringsteam ter beschikking krijgt

naast andere eisenpakketten betreffende produktieprocessen, dienstverlening,

kosten, etc.

Het tweede probleem is: Hoe vertaalt men zo'n eisenpakket betreffende arbeids

aspekten in software? Dit is vrijwel onontgonnen terrein. Dit is tevens het

allereerst noodzakelijke. Wanneer de techniek en de know-how ontbreken zal

zelfs het meest goedwillende automatiseringsteam ter wereld nog niets kunnen

uitrichten. Hiervoor zijn nodig "life" experimenten op kleine schaal. Dit is

niet eenvoudig te realiseren. Het gevolg is echter dat er "life" experimenten
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op wereldwijde schaal gebeuren. Zoals het geval is met de beeldschermen. Dit

lS echter slechts een voorloper, die men als waarschuwing kan gebruiken.

Wanneer men zich in de eerste plaats gerealiseerd had dat het raakvlak met

de visuele (en kognitieve) vermogens wel een problemen zou kunnen geven, en wanneer

men over een visueel eisenpakket had beschikt vertaald in engineering termen, dan

hadden laboratoriumexperimenten de plaats ingenomen van dit wereldwijde "life"

experiment.

Men eist visuele selektiekeuring of zelfs periodieke keuring. Het is echter

een feit dat het scherm zoals het nu is, moeilijkheden kan geven bij dragers

van dubbelfocus brillen. In vele gevallen is dus de uitslag van de periodieke

keuring enige jaren van te voren al te voorzien.

Zo'n keuring is dus zonder een bescherming meer een bedreiging. De kernvraag

is wat gaat er met de afgekeurde gebeuren? Het verdient daarbij tevens over

weging dat het bijkans zeker is dat er technisch gesproken na enige jaren

een nieuwe generatie beeldschermen zal zijn die vele nadelen van de huidige

schermen niet zullen hebben. Worden de ontslagenen of overgeplaatsten dan weer

teruggeplaatst? In het verschiet ligt bovendien een totaal andere vorm van

terminals. ledere nieuwe vorm kan echter weer andere bedreigingen inhouden.

Humanisering begint bij de eerste bespreking over de wenselijkheid van auto

matisering in een bepaald geval. De personeelschef of andere verantwoordelijke

moet dan meteen met een adekwate inbreng komen. De gezamenlijke verantwoorde

lijken zouden voor voldoende onderzoeksfondsen moeten zorgen zodat de boven

genoemde adekwate inbreng vertaald kan worden in software. Het is iets totaal

anders dan het opstellen van sociologisch of sociaal-psychologisch wenselijke

organisatievormen.

Het scheppen van deze mogelijkheid is een puur technisch probleem.
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UNlVERGON: EEN ERGONOMISCHE OPLOSSING VOOR EEN UNIVERSEEL PROBLEEM

A.J.A. Smulders

Ergon-bedrijven, Eindhoven

I. De ergonomie

"Van afwassen aan die aanrecht krijg ik rugpijn". "Dat soort werk doe

ik het liefst aan die tafel". Dit zijn opmerkingen die u allen meteen

kunt plaatsen. U zou er velen bij kunnen noemen op dit thema. Ze hebben

allen betrekking op het feit dat ieder werk zo zijn specifieke eisen

stelt en ieder individu die dat werk doet eveneens zijn bijzondere moge

lijkheden en onmogelijkheden heeft. Aanpassen van het werk aan de per

soon die dat werk moet doen is het doelgebied van de ergonomie.

Ergonomie kan men definieren als een technologie, waarbij men met kennis

van de psychologische, fysiologische en anatomische aspekten van de mens,

tracht om mens-machinesystemen zodanig te ontwerpen of te verbeteren dat

machines, apparatuur en werkomgeving meer en beter zijn aangepast aan de

eigenschappen van de werker.

Het moet een streven van de ontwerper zijn, zijn konstruktie aan te pas

sen aan de gebruiker ervan, eerder dan van de gebruiker te verlangen dat

hij zich aanpast aan een gegeven werksituatie.

Wanneer het ontwerp dit mogelijk maakt moet men erop bedacht zijn dat

i~~~!~ gebruiker zijn werkhouding voor hem/haar zo optimaal mogelijk in

kan s te llen.

Wanneer zulk een aanpassing minder goed of slecht is dan krijgt het werk

onplezierige aspekten, het leidt tot lichamelijk ongemak, tot onnodige

snelle vermoeidheid. Langdurig werk onder ergonomisch slechte omstandig

heden zal ook geleidelijk kunnen leiden tot lichamelijke defekten.

Het afwassen aan een te lage aanrecht in verhouding tot uw lichaamslengte

kan inderdaad tot rugklachten leiden.

Een bepaald soort werk doet u bij voorkeur aan een tafel die de juiste

hoogte voor u heeft.

De ergonoom, gebruik makend van zijn kennis omtrent de mens, heeft veel

bijgedragen tot verbetering van al die technische objekten waarmee de

huidige mens moet omgaan.

2. De tafel in de werksituatie

Het behoeft nauwelijks een betoog om duidelijk te maken dat in meer dan
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75% van de werksituaties de tafel een belangrijke rol speelt. Denk hier

bij aan schooltafels, buro's, werkbanken, montagetafels etc. Een bij

zonder grote groep van mensen verricht zittend of "verplicht" staand werk

achter een tafel.

Een langdurige verkeerde werkhouding heeft negatieve invloeden op de ge

zondheid. Ook dat is reeds geruime tijd algemeen bekend. Voor een grote

groep mensen geldt dus dat dit in sterke mate mede bepaald wordt door de

werktafel.

Wat is tot op heden echter gedaan aan de werksituatie aan de werktafel?

Er zijn positieve ontwikkelingen op dit gebied. Op vele scholen zien wij

dat momenteel per klas gekozen kan worden uit een aantal tafels van ver

schillende hoogte. Op een niet onaanzienlijk aantal scholen echter moeten

de grote en de kleine leerlingen nog steeds gebruik maken van een type

tafel van een bepaalde hoogte. Voor buro's op kantoren is op dit punt

nauwelijks een keus mogelijk. Een positieve ontwikkeling is de terugkeer

van de schuin instelbare lessenaar. Deze komen thans ook in de handel om

te gebruiken op standaard buro's.

Wanneer wij de balans opmaken van de implementatie van de verschillende

ergonomische inzichten ten aanzien van werktafels dan blijkt dat er toch

maar weinig essentieel veranderd is. Wij konstateren in het algemeen een

verfraaiing van het uiterlijk, betere opslag van gereedschap en materialen

en (bij sommige) een beperkte verstelmogelijkheid. De meeste werktafels

bestaan nog steeds uit een blad met vier poten en een werkhoogte. De

enige bijdrage aan een goede aanpassing blijkt te bestaan uit de ver

stelbaarheid van de stoel. Voor een groot aantal werkaspekten is dit

echter onvoldoende.

Wanneer men een wi11ekeurige werksituatie beschouwt dan treft men ve1e

personen aan met een s1echte werkhouding. In praktisch a1 deze gevallen

blijkt de uitvoering van de werktafel de oorzaak hiervan te zijn.

Op de tentoonstelling "Ingenieur en Preventie" 1aten wij u een serie

foto's zien van een aantal van deze situaties.

Tevens ziet men enke1e "geniale" vondsten van personen die hun eigen werk

situatie aan de werktafe1 hebben aangepast.

3. De stoel in de werksituatie

Ret is wel van belang dat bij een meervoudig verstelbare werktafel een

goede verstelbare stoel gebruikt dient te worden. Een verstelbare stoel
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dient vooral op een eenvoudige wijze verstelbaar te zijn, zodat de ge

bruiker zelf de stoel snel en goed kan instellen aan de aanpassingsmoge

lijkheden van de werktafel.

4. Ergon-bedrijven

Wat geldt voor de tafels in iedere werksituatie, geldt in het bijzonder

voor de werktafels welke men gebruikt binnen Ergon-bedrijven.

De doelstelling van Ergon-bedrijven wordt algemeen bekend geacht. Men

tracht er o.a. gehandicapten aangepast werk te bieden. Als regel vereist

dit de nodige technische voorzieningen om ondanks een persoonlijke handi

cap toch een bepaald soort werk te kunnen verrichten.

Of men dit werk nu zit tend of staand doet, een juiste hoogte van de werk

tafels zal in de meeste gevallen zonder meer een vereiste zijn. Ret zal

duidelijk zijn dat het gemis aan een adekwaat aanbod van een werkelijke

universeel aanpasbare tafel op de huidige markt vooral voelbaar is binnen

deze bedrijven. De Ergon-bedrijven konden moeilijk anders dan zelf gaan

zoeken naar een universeIe oplossing voor dit probleem.

Een persoonlijke aanpassing van een werksituatie voor een gehandicapte

is een kostbare zaak. Ret zoeken naar een universeel bruikbare oplossing

voor de werktafels is dan ook niet in de laatste plaats een dwingende

noodzaak binnen Ergon-bedrijven om puur economische redenen.

Wanneer men vanuit de inzichten opgedaan bij de ontwikkeling van zulk een

universeel aanpasbare tafel de werksituaties in het bedrijfsleven bekijkt

dan moet gesteld worden dat:

Men zonder uitstel iedere werksituatie opnieuw kritisch moet bekijken

op mogelijk gezondheidsbenadelende faktoren door afgedwongen slechte

werkhouding.

- Men door daar iets aan te doen kan bijdragen aan het voorkomen van ge

zondheidsbenadeelde werknemers op lange termijn.

Men in een voldoende ruim kader bezien ook economischer handelt door

de mogelijk duurdere maar ergonomisch meer verantwoorde werktafel aan

te schaffen die voor ieder werk en voor iedere werknemer optimaal aan

pasbaar is.

Dat dit vooral zo is wanneer, b.v. in ploegendienst, meerdere van el

kaar afwijkende personen gebruik moeten maken van dezelfde werktafels.
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5. Speeifikaties voor een universeel aanpasbare werktafel

Vanuit de praktijk van de Ergon-bedrijven te Eindhoven en vanuit het

intensief zoeken naar een universele oplossing voor een werktafel zijn

in de afgelopen jaren de volgende speeifikaties gegroeid:

- Er moet aan de werktafel zowel stand als zittend gewerkt kunnen worden.

- De werkhoogte moet op een eenvoudige wijze door de gebruiker zelf in-

gesteld kunnen worden.

- Er moet bij zittend werk aan de werktafel voldoende knie- en been

ruimte aanwezig zijn.

- Alle handelingen ten aanzien van het werk moeten binnen de reikwijdte

van de handen vallen, uitgaande van de gemiddelde armlengte.

- Aan de tafel moet op een eenvoudige wijze een verstelbare voetsteun

aangebraeht kunnen worden.

De eenvoudige instelbaarheid van het werkblad dient ook aanwezig te

zijn wanneer het werkblad belast is met een apparaat met een gewieht

tot 100 kg.

- De verstelbare verliehting moet op een eenvoudige wijze aan de werk

tafel bevestigd kunnen worden.

6. Het Univergonsysteem

Op weg naar een universele oplossing voor zulk een tafel werd de Iaatste

jaren enkele malen de ontwerpeyelus doorlopen. Ieder produkt in deze

ontwikkeling werd langdurig getoetst in praktijksituaties. Hieruit is

het huidige Univergonsysteem voortgekomen.

Belangrijkste kenmerken zijn:

- dat alle instelmogelijkheden door de gebruiker zelf op een eenvoudige

wijze gerealiseerd kunnen worden.

Hoogte-instelling werkblad van 71 tim 104 em (stapsgewijs)

Hoekinstelling werkblad van 18 tim 480 (stapsgewijs)

dat op een eenvoudige wijze diverse aecessoires aangebracht kunnen wor

den, waaronder:

Voetsteun, in hoogte traploos verstelbaar en hoekinstelling van a tim

20° (stapsgewijs).

Uitbouwbladen ter vergroting van het werkblad.

Uitwisselbaar werkblad door middel van "Hediok" systeem.

Verstelbare TL-verliehting.

In hoogte verstelbaar zijblad.
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DE PREVENTIEVE MOGELIJKHEDEN VAN DE EIGEN VOEDSELKEUZE

dr.ir. A.B. Cramwinckel, GVO (Gezondheidsvoorlichting en opvoeding)

Katholieke Universiteit Nijmegen.

Inleiding

In dit artikel wordt het kornmunikatiekader gebruikt dat door de Technische

Hogeschool te Eindhoven is aangereikt. Dit artikel gaat in op de (on)vei

ligheidsaspekten van onze voeding. Met bijv. sexualiteit heeft voeding ge

meen dat ieder mens er op zijn eigen specifieke wijze gedachten en gewoon

ten over ontwikkelt. Hier zal uiteengezet worden hoe welvaartsziekten dik

wijls met voeding en met voedselkeuze verstrengeld zijn. Tevens zal bena

drukt worden dat dit slechts een gedeeltelijke verstrengeling is. De grote

successen van de geneeskunde en van de voedingsleer zijn geboekt in het be

strijden en het voorkomen van ziekten met een monocausaal karakter. Voor het

gebied van de voeding zijn het de herkenning en bestrijding van gebreks

ziekten geweest, die de noodzaak van eiwitten, vitaminen en mineralen onder

kend hebben. De rol van voeding bij het ontstaan van welvaartsziekten is

echter een veel gekompliceerdere. Wij hebben te maken met multicausale ver

banden en bovendien met individu-eigen kenmerken. Het denken en doen van

individuen, een zeer breed terrein wat zich nauwelijks tot in de~ails laat

onderzoeken, omdat ieder individu uniek is, is zeer vaak mede oorzaak van

zijn lichamelijk verval.

In dit artikel wordt een poging gedaan om de betekenis van ons voedsel, zijn

veiligheid op korte en op lange termijn en de invloed van de grootschalige

voedselproduktie op het milieu te verduidelijken. Om de betekenis ervan met

betrekking tot het ontstaan van welvaartsziekten voldoende te kunnen be

grijpen wordt ook ingegaan op het begrip voedselkeuze. Het begrip voedsel

keuze heeft zowel individuele aspekten alsmede omgevingsaspekten. Hiermee

wordt de stellingname gefundeerd dat welvaartsziekten nooit door aktiviteiten

van deskundigen alleen te voorkomen zijn. Gezond-zijn en blijven is in de

eerste plaats een verantwoordelijkheid van het individu. Tenslotte wordt

ingegaan op de konsekwenties die dit heeft op het invullen van het begrip

preventie.

Karakterisering van het probleemgebied

Gebruik makend van het kornmunikatiekader van de Technische Hogeschool

Eindhoven kan ons voedsel beschouwd worden als een technisch objekt, waar

ieder individu mee te maken heeft. Ook zijn er aan onze voeding bepaalde
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(on)gezondheidsaspekten verbonden. Het gevolgde schema is:

menselijke
aktiviteiten

,,
,,' ,. ----,
"

\
kri terie. ,a

"

Eerst worden de drie gebieden beschreven die te maken hebben met de (on)

veiligheid op korte termijn, de (on)gezondheid op lange termijn en met de

milieu-aspekten.

(On)veiligheid op korte termijn

Voedsel kan op korte termijn niet veilig zijn. Dit kan bijv. te maken heb

ben met eigenschappen van het voedsel, met niet opgemerkt bederf van het

voedsel, met het onhandig omgaan met voedsel, het klaarmaken van voedsel

en met kombinaties van genoemde faktoren. Mijns inziens is de gevaarlijkste

kategorie het opeten van voedsel met een niet opgemerkt begin van bederf.
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Een bepaald micro-organisme, Salmonella botulinum, kan in vlees een zeer

krachtig werkend vergif produceren. Dit gif is echter hitte-onbestendig.

Bij het rauw nuttigen van vlees dat nog geen zichtbare bedorven kenmerken

heeft, kan het gif zijn werking doen met fatale gevolgen. Bij de verhitting

van vlees wordt het gif ontbonden en onschadelijk gemaakt. Verder kan het

voedsel op zich eigenschappen vertonen, die een gevaar op korte termijn in

houden, zoals het inslikken van graten bij het eten van vis, het verslikken

in pinda's en het niet kunnen verdragen van bepaalde voedingsbestanddelen

door bepaalde individuen.

Het onhandig omgaand met heet voedsel kan verbrandingen veroorzaken. Met

name kinderen is een belangrijke risica-groep. Tenslotte zijn er ook onvei

ligheidsaspekten bij de voedselbereiding. Dit kan betrekking hebben op vuur

en op scherpe, snijdende voorwerpen. Vorig jaar is veel bekendheid gegeven

aan gevaren bij het barbequen. Bij het grillen van gerechten is het vuur

soms niet onder kontrole, waardoor ernstige gevallen van persoonlijk letsel

door verbrandingen voorkomen.

Incidenteel zijn er dus korte termijn ongevallen die met de voeding of de

voedselbereiding in verband staan. Veiligheidsmaatregelen liggen in vele

gevallen voor de hand: betere hygiene, goed opbergen van giftige vloeistof

fen, medicijnen buiten het bereik van kinderen bewaren, niet vertrouwd

voedsel niet of slechts in geringe mate eten, kinderen beschermen tegen

hete vloeistoffen en voorzichtig zijn met vuur. Het zal duidelijk zijn dat

het aantal van dit soort ongevallen wel kan dalen, maar dat het nooit tot

nul gereduceerd kan worden.

Milieu-aspekten

Voor de voeding is dit een zeer belangrijk onderwerp dat hier slechts in

grote lijnen aangeduid kan worden, omdat de schrijver niet in staat is de

vele konsekwenties te overzien.

Onder milieu-aspekten met betrekking tot voeding versta ik de konsekwenties

van de huidige voedselproduktie op het milieu en op de kwaliteit van het

voedsel zelf. Het heeft dus te maken met land- en tuinbouw, met veeteelt,

maar ook met fabrieken waar grondstoffen verwerkt worden tot winkelklare

produkten. Als gevolg van de schaalvergroting van produktie-eenheden wordt

een groot aantal hulpmiddlen onmisbaar, zoals kunstmest en bestrijdings

middelen. Ook de veeteelt is een industrie geworden. Het is nog niet te

overzien wat de konsekwenties op de lange duur zullen zijn. Het lijkt waar-
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schijnlijk dat ook radio-aktief afval een gevaar vormt met betrekking tot

het produceren van plantaardig en dierlijk voedsel.

(On)gezondheid op lange termijn

Rier ligt de nadruk op de lange termijn effekten van de voedselkeuze van

ieder mens op de gezondheid. Rier is met opzet het woord voedselkeuze ge

gebruikt en niet het woord voeding. Ret begrip voedselkeuze houdt namelijk

in dat er sprake is van een gedrag dat individu-eigen is met betrekking tot

het verkrijgen van voedsel. Mijns inziens kan er behalve in het voedsel ook

in het eigen gedrag een bron van gezondheid resp. van ongezondheid liggen.

Dit is een gevolgtrekking die vooral bij het verklaren van de oorzaken van

welvaartsziekten op zijn plaats is. Gebreksz iekten , zoals bloedarmoede,

beri-beri, pellagra, hebben een monocausale voedingsverklaring. Bij wel

vaartsziekten is de karakterisering van de ziekte veel meer individu-ge

bonden. Van zout eten krijg je hoge bloeddruk, maar lang niet aIle mensen

en verder is het ene geval van hoge bloeddruk niet te vergelijken met het

andere geval. Wij moeten af van het idee dat een faktor in de voeding de

belangrijkste oorzaak kan zijn van een welvaartsziekte. Ais dat weI zo was,

zou de preventie van welvaartsziekten eenvoudig zijn; de praktijk wijst

steeds anders uit. Ook bij zout-arm etende personen komt hoge bloeddruk

voor, ook bij vet-armetende personen komen hart- en vaatziekten voor, ook

bij energie-arm etende personen komt overgewicht voor. Ret eigen individu

levert door zijn gedrag nog een eigen bijdrage in het ontstaan van genoemde

ziekten.

Dit heeft als belangrijke konsekwentie dat welvaartsziekten nooit door des

kundigen uit de wereld geholpen kunnen worden evenals als konsekwentie dat

welvaartsziekten nooit door het individu aIleen, zonder hulp van anderen,

op te lossen zijn. Ret ontstaan van welvaartsziekten kan tot zekere hoogte

door deskundigen onderzocht worden. Zo kan uit onderzoek blijken dat roken,

gebrek aan beweging en het eten van veel verzadigd vet in verband staat met

het ontstaan van hart- en vaatziekten. En het individu zelf heeft dikwijls

zelf ook een eigen bijdrage geleverd. Bijv. door zijn persoonlijke welvaart

op een hoger niveau te plaatsen dan zijn persoonlijk welzijn. Daardoor

hield hij niet op met roken of besteedde hij geen aandacht aan zijn voeding

of pakte hij geen gelegenheid aan om het gevoel van onaangename spanningen

te verminderen door van betrekking te veranderen. Dit is slechts summier

beschreven. Ret komt erop neer dat welvaartsziekten mijns inziens niet te

voorkomen zijn door omgevingsfaktoren "safe" te maken. Door de rol van
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voeding Le bestuderen in zijn betekenis tot welvaartsziekten wordt het be

grip "voedselkeuze" duidelijker, een voor ieder individu uniek gegeven. Er

zijn geen twee mensen op aarde te vinden die precies hetzelfde hebben ge

geten en gedaan. Het is nu van belang om het kollektieve en individuele

bewustzijn te verhogen met betrekking tot het krijgen van welvaartsziekten

en de mogelijkheden te leren onderkennen om de komplexiteit van de eigen

gezondheid te leren begrijpen, waarderen en onderhouden. Een belangrijk

onderdeel hiervan is het kunnen leren van eigen ervaringen. Het kunnen in

terpreteren van de vele waarschuwingen die het lichaam geeft en het leren

bijsturen van ons gedrag en/of onze omgeving. Dit is voor vele mensen een

onmogelijke opgave. De meeste mensen zijn zo betrokken bij het leven van

hier en nu dat er weinig ruimte overblijft om na te denken over het leven

van morgen en de konsekwenties van het eigen leven voor de medemens. Het is

dus wenselijk het belang te benadrukken van het leren denken op lange ter

mijn. Want welvaartsziekten manifesteren zich morgen als gevolg van het ge

drag van nu.

Waarnemen en signaleren

Zowel voor het individu als voor de onderzoeker is het belangrijk om het

vermogen tot waarnemen te verhogen teneinde de bijdrage van het eigen ge

drag voor het zich welbevinden te kunnen herkennen. De uitspraak: "Ver

beter de wereld, begin bij jezelf" is nog steeds aktueel. Kennis van de

eigen voedselkeuze kan een nuttig hulpmiddel zijn. Welk soort voedsel heeft

de voorkeur? Waarom worden er moedwillig steeds risico's genomen met alcohol,

suiker, verzadigd vet en overmaat aan dierlijk eiwit? Het is hierbij be

langrijk dat de deskundige informatie aanreikt wat gezond is.

uit het grote assortiment voedingsmiddelen dat tegenwoordig te koop wordt

aangeboden is het moeilijk een keuze te maken. Vooral als je een beetje

wilt letten op wat goed en wat minder goed voor je gezondheid is. Er doen

veel zgn. wijsheden de ronde over wat nu wei of wat niet gezond is: eenmaal

per etmaal een eimaal, abrikozen Z1Jn goed voor je hart en van aardappelen

word je dike Hoe kun je daar nog uit wijs worden? Hoe kies je nu gezond

voedselZ

Elk voedingsmiddel is opgebouwd uit veel bestanddelen of voedingsstoffen.

Een aantal van deze voedingsstoffen is gunstig voor de gezondheid en een

aantal is minder gunstig voor de gezondheid. Gunstige voedingsstoffen zijn:

linolzuur (behoort tot de vetten en is goed voor hart- en bloedvaten), on

verteerbare stoffen (goed voor de stoelgang), vitamines en mineralen. Minder
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gunstige voedingsstoffen zijn: verzadigd vet en cholesterol (slecht voor

hart- en bloedvaten), suiker (bevordert het tandbederf), coffeine en

alcohol (slecht voor het maag-darmkanaal).

Het is natuurlijk onmogelijk om van aIle voedingsmiddelen te weten welke

gunstige of ongunstige bestanddelen erin zitten. Om deze informatie te geven

kunnen aIle produkten verdeeld worden in drie groepen:

Basisvoedsel:

Aanvulvoedsel:

Niet-noozakelijk
voedsel:

de groep van voedingsmiddelen met gunstige bestanddelen en

dus goed voor de gezondheid.

de groep van voedingsmiddelen met gunstige ~ ongunstige

bestanddelen en dus enerzijds goed, anderzijds minder goed

voor de geaondheid.

de groep van voedingsmiddelen met ongunstige bestanddelen,

dus minder goed voor de gezondheid.

Het basisvoedsel bevat voldoende gunstige voedingsstoffen, zoals linolzuur,

onverteerbare stoffen, vitamines en mineralen. Bovendien zullen de ongunstige

voedingsstoffen afwezig zijn, zoals suiker, alcohol, coffeine, of slechts

in geringe mate aanwezig zijn, zoals cholesterol en verzadigd vet.

De voeding zal gezond zijn als er veel produkten gegeten worden uit het

basisvoedsel. Dit kan aangevuld worden met aanvulvoedsel en eventueel kun

nen er enkele produkten gekozen worden uit de groep niet-noodzakelijk voed

sel. Schematisch ziet gezonde voeding er zo uit:

niet-
noodzakelijk

voedsel

aanvulvoedsel

basisvoedsel

Door a~le voedingsmiddelen te verdelen 1n deze drie groepen wordt hulp ge

boden om de voedselkeuze uit het grote assortiment voedingsmiddelen te ver

gemakkelijken. Hier wordt dus alleen informatie gegeven over gezondeen

minder gezonde voedingsmiddelen. Daarnaast zijn er nog allerlei andere fak

toren, die de voedselkeuze beinvloeden: voorkeur en afkeur, het aanbod van

voedingsmiddelen, de wil om meer of minder gezond te eten, de hoeveelheid
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Voorbeelden van basisvoedsel

Groenten, groenten uit blik en diepvriesgroenten, fruit, aardappelen, peul

vruchten, volkorenbrood, roggebrood, granen (zoals brinta, havermout, vol

korenmeel, tarwegriesmeel), bruine rijst of zilvervliesrijst, volkorenmaca

roni, zemelen, tarwekiemen, magere melk, magere yoghurt, magere kwark, kar

nemelk, magere koffiemelk, koffiemelk becel, dieetmagarine (met 50-50% meer

voudig onverzadigde vetzuren), halvarine, magarine uit een kuipje, aIle

soorten olie, mayonaise, slaatje, allerlei soorten noten, pinda's, kroepoek,

nibbit, kant- en klaar-sauzen (bijv. slasaus, barbecuesauzen, satesaus),

sandwichspread, pindakaas, marmite, tomatensap.

Basisvoedsel (afbeelding 1)

Dit voedsel is hoofdzakelijk vegetarisch. Zonder plantengroei is het leven

ondenkbaar. De bekende plantaardige produkten die al eeuwenlang door mensen

gegeten worden, zoals granen, aardappelen, peulvruchten, noten, groenten en

fruit, vormen de meest vitale bron voor een gezonde voeding.
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Voorbeelden van aanvulvoedsel

Vruchten op siroop, bananen, gedroogde vruchten, volle melk, hal£volle melk,

chocolademelk, kwark 20+, vanillevla, havermoutpap, rijstepap, chocolade

vIa, koffiemelk, halfvolle koffiemelk, yoghurt, kaas, eieren, kip, mager

vlees, lever, magere vis, sanovite, liga, knackebrot bruin, volkorenbis

cuit, muesli gem., rozebotteljam, rozebottelsiroop, appelstroop, sinaas

appelsap, vruchtensap, cacaopoeder, olvaritvoeding.

Aanvulvoedsel (afbeelding 2)

Dit voedsel is voornamelijk van dierlijke oorsprong. Produkten als melk,

eieren, kaas, kip, vlees van koe en het varken, vis, enz. hebben zowel een

positieve (veel vitamines) als ook een minder positieve (veel en hoofdzake

lijk verzadigd vet) bijdrage. Bij matig gebruik overheersen de positieve

eigenschappen.
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Voorbeelden van niet-noodzakelijkvoedsel

Witbrood, krentebrood, beschuit, witte rijst, macaroni, cornflakes, fijne

bindmiddelen (zoals bloem, maizena, custard), koek en gebak, biscuit,

suiker, drop, chocolade, zuurtjes, kauwgom, ijs, frites en andere automa-'

tiekwaren, braad- en bakvet, boter, vet vlees, vette vis, worst, koffie,

koffiemelkpoeder, alcoholische dranken, frisdranken, druivensap, slagroom,

honing, jam, zoet broodbeleg.

Niet-noodzakelijk voedael (afbeelding 3)

Dit voedselpakket is vooral de laatste 30 jaar bijzonder in omvang toegenomen.

Gemiddeld haalt de Nederlander de helft of meer van zijn energiebehoefte uit

deze groep. Het is voedsel dat op de een of andere manier een bewerking heeft

ondergaan, waardoor de natuurlijke rijkdom van de grondstoffen verminderde.

Deze groep bevat produkten die rijk zijn aan wit meel, suiker, dierlijk vet

en/of alkohol. In alle rijke landen vinden deze produkten momenteel een hoge

aftrek. Door dit voedsel veel te kiezen wordt een belangrijke bijdrage gele

verd aan het ontstaan van bepaalde welvaartsziekten.
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geld om aan voeding te bestedeu, etc. Deze faktoren zijn voor iedereen ver

schillend, dus hoe de voeding tenslotte samengesteld wordt, kunt u het beste

zelf bepalen.

Gezonde voeding is een gemeenschappelijk terrein van consument en voorlichter.

De mens moet in vele gevallen geleerd worden zijn eigen verantwoordelijkheid

te dragen.

Evalueren

De wetenschap komt voor een probleem te staan in het naspeuren van de oorza

ken van welvaartsziekten. Bij nader onderzoek blijken er meer vragen te ont

staan dan er beantwoord kunnen worden. Het zoeken naar antwoorden op vragen

roept in vele gevallen meer vragen op dan er vragen beantwoord kunnen worden.

Het zich realiseren dat er gezocht kan worden naar de oorzaak van de oorzaak

geeft een extra dimensie aan de omvang van noodzakelijk geacht onderzoek.

Deze extra dimensie vraagt niet alleen grote financiele offers maar de ver

kregen kennis is wellicht te vergelijken met een overladen pakhuis dat nau

welijks meer te betreden valt.

Het zoeken naar een veilige wereld, waar ieder mens, wat hij ook doet, hoe

hij oak denkt, gezond blijft, is een utopie. Het zoeken naar de weg van

innerlijke wijsheid vaor ieder individu lijkt een moeizame, langdurige weg,

de kosten ervan zijn laag en de verkregen winst is kostbaar. Zowel voor het

individu als vaor een samenleving. Rekening hauden met elkaar is daarbij

noodzakelijk. Wij moe ten leren wat hulp vragen is en moe ten leren wat hulp

verlenen is.

Kriteria

In het zaeken naar de oorzaak van problemen zullen handvaten, richtlijnen

gevopden moeten worden. Voor de voeding zijn zulke richtlijnen reeds ge

geven. Een overmaat aan niet-noodzakelijk :voedsel bestaande uit alcohol,

suikers, geraffineerde koolhydraten, zout, verzadigd vet in de vorm van al

coholische dranken, witbrood, snoep, frisdrank, enZ. verhogen het risico

voer het verkrijgen van welvaartsziekten.

Ieder genoemd voedingsmiddel is op zich genomen veilig (snelle effekten).

Maar met het overdadig en kontinu gebruik stellen wij ons eigen lichaam

voortdurend op de proef. Op den duur wordt de zwakste schakel van onze ge

zondheid ons getoond. Op dat moment bepaalt onze herkennLng van eigen ge

drag (denken en doen) de kans op een gezonder bestaan.
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Beinvloeden

Ook het beinvloeden is op individueel en op kollektief niveau te beschouwen.

Ret proberen te leren van eigen ervaringen en het opstellen voor raad en ad

viezen van anderen met soortgelijke ervaringen is een beinvloeding op indi

vidueel niveau. Verder is het belangrijk dat er van deskundige zijde infor

matie op het juiste niveau wordt aangereikt, zodat het individu de aange

reikte informatie als relevant kan herkennen. Het is belangrijk dat het in

dividu weet dat hijzelf initiatieven moet ondernemen om hulp te krijgen.

Niet gewenste hulp zal als opdringerig en als een inbreuk op de eigen privacy

beschouwd worden, terwijl een adekwate reaktie op het eigen probleem de eigen

verantwoordelijkheid stimuleert. Het is de taak van de hulpverlener omhet

juiste niveau te vinden, zichzelf kenbaar te maken, drempelverlagend te wer

ken. Anderen beinvloeden en zichzelf laten beinvloeden in de goede richting

(innerlijke wijsheid) is voor beide kanten geen eenvoudige opgave. Ret is een

lange termijn streven.

Konklusie

De verschillende aspekten die er aan de veiligheid van ons voedsel zitten

leert ons hoe gekompliceerd of hoe eenvoudig de preventie van bepaalde wel

vaartsziekten is. Zeer gekompliceerd als wij een toestand willen bereiken,

waarbij veiligheid gegarandeerd kan worden, ondanks het gedrag van ieder in

dividu afzonderlijk. Het wordt eenvoudig als wij de eigen verantwoordelijk

heid, de eigen wijsheid van ieder individu willen accepteren als belangrijkste

preventief onderdeel in het ontstaan van welvaartsziekten.

De huidige opvattingen met betrekking tot preventie zijn mijns inziens geen

goed uitgangspunt om welvaartsziekten,zoals hart- en vaatziekten, obesitas,

tandcaries, bepaalde maag- en darmstoornissen te voorkomen en om mensen te

begeleiden die met deze aandoeningen te kampen hebben.

Deze huidige definiering gaat uit van het volgende:

2Ei~!E~_EE~Y~~!b~: het voorkomen van het ontstaan van ziekte en afwijkingen.

Aktiviteiten van primair preventieve aard richten zich op het milieu en op

de mens. Wat de laatsgenoemde betreft behoren hiertoe ondermeer dus spe

cifieke maatregelen ter beteugeling van faktoren, die in de tot een be

paalde ziekte gepredisponeerde mens aanwezig zijn en deze ziekte kunnen ver-

oorzaken.
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§~£~~~!iE~_EE~Y~~!i~: het tot stilstand brengen of vertraging van de voort

gang van een ziekte of haar gevolgen. Veelal worden er die aktiviteiten mee

bedoeld die beogen het ziekteproces op een zo vroeg mogelijk ogenblik na

zijn ontstaan te onderkennen, d.w.z. voordat het tot klachten of voor de

drager duidelijke of hinderlijke verschijnselen aanleiding heeft gegeven.

En onder ;~E!i!!E~_EE~Y~~!i~ wordt verstaan: 1. te voorkomen dat een

ziekte tot een chronisch lijden wordt en 2. dat de gevolgen van ziekten, die

tot invaliditeit kunnen voeren, zo volledig mogelijk worden geneutraliseerd.

Uiteraard heeft iedere goede behandeling dus een preventieve waarde, maar

vooral ook moet de nadruk worden gelegd op een doelmatige nabehandeling,

op reaktivering, revalidatie en resocialisatie. Hierdoor kan een blijvende

handicap en het verlies van zelfstandigheid worden voorkomen (Zonneveld,

1972).

Deze definiering is voor velerlei uitleg vatbaar. Het is mijns inziens be

langrijk de unieke bijdrage die ieder individu in het voorkomen of het her

stel van ziekte of afwijkingen kan leggen te benadrukken en tevens de speci

fieke leerervaring die ieder individu kan verkrijgen uit hetinzicht in het

ontstaan van de ziekte te onderkennen. Deze aspekten komen in de omschrij

ving van Zonneveld niet duidelijk naar voren. Teneinde de afbakening van

verantwoordelijkheden duidelijk te stellen en de onmisbare positieve bij

drage van het individu te benadrukken wil ik drie niveaus van preventie on

derscheiden :

eerste niveau:

tweede niveau:

het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid ten aan

zien van de gezondheid. Hierbij moet rekening gehouden wor

den met het feit dat ieder mens verschillend is in zijn

mogelijkheden om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

In de praktijk krijgt dit niveau gestalte door de algemene

voorlichting en opvoeding naar de bevolking toe.

het terrein van gedeelde verantwoordelijkheid van hulpver

lener en hulpzoeker. Het is de taak van de hulpverlener de

individuele mogelijkheden om gezond te blijven zo goed

mogelijk bewust te maken en te stimuleren. Het dragen van

eigen verantwoordelijkheid houdt o.a. in dat men zo bewust

mogelijk leert kiezen. De konsekwenties van deze keuze

op korte en op lange termijn zullen besproken moeten wor
den.
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dit niveau is het terrein van de verantwoordelijkheid van

de hulpverlener. Hierin wordt de kwaliteit van de behande

ling van de zorgverlener tot uiting gebracht. Belangrijk is

dat de hulpzoeker de aangeboden hulp begrijpt en wenst.

Deze vorm van preventie, het voorkomt dus ongewenste situa

ties, kan dus alleen in aansluiting op en op basis van het

eerste en tweede niveau plaatsvinden.

Door het aangereikte kommunikatiekader te hanteren konden vele aspekten van

de voeding besproken worden, hetgeen door de schrijver als een nuttige er

varing gevoeld werd. Het benadrukt het belang om gezamenlijk over kommunika

tiekaders te beschikken en om gezamenlijk na te denken over ziekte, ongeval

len, risico enpreventie.
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VEILIGHEID, EEN ZAAK VAN PREVENTIE

ire J. Bergs, ire J. Stoop, ire F. Koornneef

Technische Hogeschool Delft, Afdeling der Elektrotechniek

Voorwoord

Op 11 en 12 oktober 1978 heeft de Technische Hogeschool Delft een symposium

georganiseerd over "Universitair Onderwijs en Onderzoek in Veiligheid".

De drie auteurs zijn nauw betrokken geweest bij dit symposium, zowel bij de

voorbereiding als bij de follow-up. Vanuit deze ervaring is navolgend artikel

geschreven.

Het zal duidelijk zijn dat veiligheidskunde te maken heeft met preventie en

andersom. Daarmee is de relatie gelegd tussen het bovengenoemd symposium en

het symposium "Ingenieur en Preventie".

Het is echter nog niet zo lang geleden dat veiligheidsbeheersing (van "kunde"

was nog lang geen sprake) een zuiver kuratieve zaak was. En nog steeds worden

stalen neuzen in schoenen, gehoorbeschermers etc. gezien als (weliswaar tijde

lijke) oplossingen. Duidelijk mag hiermee ook zijn de relatie van veiligheids

kunde met andere, zowel technische als niet-technische disciplines: preventie

gedachten ontbreken maar al te vaak in ontwerpstudie van systemen.

Op het Delftse symposium is systeembenadering nadrukkelijk toegepast op veilig

heidskunde. Hiermee wordt het mogelijk deze preventie te inkorporeren in een

aanpak van veiligheidsvraagstukken. Tevens wordt duidelijk welke mogelijkheden

voor samenwerking ontstaan en welke konsekwenties een en ander heeft voor uni

versitair onderwijs en onderzoek in veiligheid.

Inleiding

~~~1~!~!~S_~~_~22E£~!~!~!~g_~~~_h~!_~elE!~~_~~E2~!~~

De behoefte om veiligheidsvraagstukken nader te bestuderen en aan te pakken

wordt van vele kanten gevoeld.

Vanuit een steeds snellere groei heeft men processen in gang gezet waarvan de

gevolgen nog maar vaak nauwelijks te overzien zijn. Verstoringen in ingewikkelde

en grootschalige processen kunnen gevolgen hebben van een tot nu toe onbekende

grootte. Kennis en inzicht in deze verstoringen, hun oorzaken en gevolgen, de

bedreiging van gezondheid en milieu op korte en lange termijn is er vaak nauwe

lijks of niet.

Diegenen die als manager, technoloog of bestuurder de komplexe produktie- en

vervoerssystemen en -processen moeten beheersen staan voor de taak de mankracht

en middelen in hun organisatie zo rendabel mogelijk in te zetten. Aandacht voor

veiligheid is daarbij veelal een economische afweging tussen produktieverlies,
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schadeclaims en de voor veiligheid benodigde kosten. Dat de doelstelling van

hun systeem vaak staat tegenover de gezondheid, veiligheid en het welzijn van

anderen in en buiten het bedrijf, is een steeds weer terugkerende praktijker

varing. De vakbonden onderkennen de gevaren die de werknemers bedreigen steeds

meer en zetten zich aktief in voor verbetering van arbeidsomstandigheden. Zowel

werkgevers als werknemers onderkennen, elk vanuit hun eigen positie, het geza

menlijk belang van de noodzaak veiligheidsvraagstukken met behulp van wetenschap

aan te pakken.

Het gevoel van bedreiging, de versterkte risikobeleving en het aan den lijve

ondervinden van ernstige gevolgen heeft groepen mensen verontrust en tot na

denken gebracht. Ook zij trachten, door kombinatie van bestudering van het pro

bleem en voeren van aktie, belangrijke verbeteringen in de onveiligheidsbestrij

ding te bereiken. Zij vertegenwoordigen daarmee niet weg te denken maatschappe

lijk belangrijke klachten. Deze groep belanghebbenden wordt gevormd door werk

groepen, aktiegroepen en initiatiefgroepen, zoals in het verkeer bijvoorbeeld

de ENFB en Stop de Kindermoord.

Een derde groep die zich bezighoudt met bestudering van komplexe veiligeheids

vraagstukken wordt gevormd door wetenschappelijke onderzoekers. Zij z~Jn nauw

betrokken bij een sterke ontwikkeling in technologische, sociale en maatschappe

lijke probleemgebieden. Zij beseffen dat naast kennis en inzicht en het beheer

sen van komplexe systemen en processen ook een kritische bezinning op de toe

komstige ontwikkeling nodig is.

Met deze achtergrond in gedachten ~s de doelstelling van het in oktober 1978

aan de TH Delft gehouden symposium "Universitair Onderwijs en Onderzoek ~n

Veilogheid" geweest een tweetal uitersten zo goed mogelijk te kombineren. Aan

de ene kant gaat het om het bereiken van een doorbraak in de (traditionele)

ontwikkeling van veiligheidskunde tot nu toe, en de veiligheidskundige oplei

ding. De introduktie van wetenschappelijk denken over veiligheid heeft centraal

gestaan, uitlopend in de vraag: "Is een universitaire opleiding tot veiligheids

kundige nu nodig?" Hiermee hangt samen de introduktie van (nieuwe). veelal in

het buitenland ontwikkelde, methoden en technieken, zoals systeembenadering.

Aan de andere kant gaat het om een brede diskussie, het verzamelen van infor

matie, eisen en behoeften uit een brede groep belangstellenden. Het symposium

heeft zich dan ook gericht tot alle personen en instanties die geinteresseerd

zijn in veiligheid en veiligheidskunde. Door de diskussie is een beeld ontstaan

van de ~uidige situatie, de verwachtingen omtrent de nabije toekomst en hoe

wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een bijdrage kunnen leveren in de be

strijding van onveiligheid.
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Een tweede probleem in de voorbereiding van het symposium was een zinnige en

hanteerbare afgrenzing van wat er onder veiligheid verstaan dient te worden.

Veiligheid-gezondheid-milieu zijn begrippen die een ding gemeen hebben: de aan

tasting en bedreiging van leven en welzijn. Zouden al deze zaken in hun volle

breedte ter diskussie staan, dan zou men verzanden in oeverloosheid.

Besloten is de begrippen gezondheid en milieu wel in de diskussie toe te laten

maar niet op de voorgrond te stellen. Dat dit niet altijd scherp af te grenzen

is toont bijvoorbeeld een gebied als Rijnmond. Veiligheid, gezondheid en milieu

enerzijds en wonen, werken en vervoer anderzijds grijpen daar zo op elkaar in

dat hun onderlinge beinvloeding wel naar voren moet komen.

Leven en welzijn van de mens wordt op vele manieren bedreigd: oorlog, honger,

natuurrampen, epidemie"en zijn sinds mensenheugenis oorzaak van ellende, dood

en verminking. Deze bedreigingen zijn ook niet allemaal van hetzelfde karakter.

Een aantal is door mensen veroorzaakt en zou dus ook door mensen voorkomen kun

nen worden.

Om tot een werkbare beperking te kunnen komen z1Jn vraagstukkken van oorlog en

vrede, werkgelegenheid en inkomen, internationale politiek buiten beschouwing

gelaten. Ret symposium heeft zich beperkt ror bedreigingen van leven en welzijn,

veroorzaakt door steeds komplexer en grootschaliger processen, die door de mens

zelf in gang zijn gezet. De gebieden waarop deze bedreigingen zijn besproken is

het wonen, werken en vervoer.

Dat er evenwel duidelijke relaties onderkend moeten worden tussen werkgelegen

heid, psychische belasting en verhoogde onveiligheid is in verschillende bij

dragen duidelijk naar voren gebracht. Toch zou het van naiviteit getuigen te

menen dat hiermee de belangrijkste veiligheidsvraagstukken beschreven zijn.

De grootte orde van de oorlogsbedreiging kan in de moderne samenleving niet over

het hoofd gezien worden.

g~2~1~~~~B_Y~B_h~~_2~E22i~~

Met ~et symposium "Universitait Onderwijs en Onderzoek in Veiligheid" is een

begin gemaakt met een brede diskussie. Niet alleen breed door de grote be

langstelling van overheid, universiteiten en hogescholen, bedrijfsleven, vei

ligheidskundigen, vakbeweging, studenten, hbo-opleidingen en aktiegroepen.

De diskussie kan ook breed genoemd worden door de opzet van het symposium:

de traditioneel gescheiden gebieden wonen, werken en vervoer (zie vele kon

gressen) worden onder een noemer behandeld.

In de voorbereiding is de basis gelegd voor deze brede diskussie. Alle rele

vante disciplines, technische en medische wetenschappen, sociale en gedrags

wetenschappen, economische en juridische wetenschappen zijn bij de voorberei

:ingen betrokken, zoals blijkt uit de samenstelling van de Raad van Advies en
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de werkgroepen tijdens het symposium.

Als voornaamste konklusies zijn uit het symposium naar voren gekomen:

1. Vrijwel algemeen erkend is de noodzaak te komen tot universitair onderwijs

en onderzoek in veiligheid. De aandachtsgebieden voor dit onderwijs en

onderzoek dienen nauwkeurig geformuleerd te worden.

De behoefte aan academische opgeleide veiligheidskundigen, vooral op de

gebieden werken en vervoer, zijn duidelijk naar voren gekomen. Bij de ont

wikkeling van dit onderwijs en onderzoek is de inbreng van de betrokken

maatschappelijke groeperingen en vakdisciplines noodzakelijk.

2. Ten behoeve van de universitaire opleiding is nader onderzoek vereist.

Allereerst moet een nadere kwantificering gemaakt worden van de behoeften

aan veiligheidskundigen. Rierbij dient ook een kwalificering van de typen

veiligheidskundigen gemaakt te worden. Een verder vergelijkend onderzoek

naar aard en inhoud van buitenlandse opleidingen, alsmede het funktioneren

van de aldus opgeleide veiligheidskundige in de praktijk, is nodig ten be

hoeve van de te ontwikkelen opleiding.

3. Ten behove van onderzoek in veiligheid dient er een orientatie plaats te

vinden zowel op bestaand onderzoek als op behoeften uit de praktijk. Er is

behoefte aan registratie, onderlinge afstemming, documentatie- en informatie

uitwisseling van onderzoek aan betrokken instellingen en instanties. Ret is

daarbij van belang goed kontakt met de praktijk te onderhouden en verworven

kennis naar het onderwijs te laten doorstromen.

4. Ret is van belang veiligheidskunde als wetenschap te ontwikkelen uitgaande

van een (zo mogelijk) interdisciplinaire (doch minstens multidisciplinaire)

probleemgerichte aanpak. Systeembenadering lijkt hiertoe een bruikbare

methode die, zoals gesteld is, verder ontwikkeld moet worden ten behoeve

van de veiligheidskunde. In het ontbrekende begrippenkader en eenduidige

definities moet zo snel mogelijk voorzien worden.

5. Veiligheidskunde dient geintegreerd te worden in aIle bestaande relevante

opleidingen (ook hbo-, mbo- en lbo-opleidingen) en verdient gelijke nadruk

als de ontwikkeling van nieuw onderwijs en onderzoek.

6. De ontwikkeling van een academische opleiding veiligheidskunde dient in

samenhang bekeken te worden met opleidingen en cursussen op het gebied van

de veiligheid op hbo- en mbo-niveau.

Veiligheid, objekt van onderzoek en invalshoek

QQi~~~_~~~_~~~~!~~~~

Voorafgaand aan het ontwikkelen van methodieken staat het bepalen van het ob-

jekt van onderzoe, het bepalen van de invalshoek en positiebepaling ten op

zichte van andere disciplines en probleemvelden.
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Een eerste omschrijving van veiligheidskunde laat zich formuleren als:

Veiligheidskunde richt zich op het bestuderen van gevolgen van (technologische)

systemen in zowel technische, sociale, medische, juridische, economische als

gedragswetenschappelijke zin, in het bijzonder gericht op de zorg voor de ge

zondheid van de individuele mens en de zorg voor de leefomgeving van groepen

mensen. Daarbij heeft veiligheidskunde raakvlakken naar medische wetenschappen

voor wat betreft gevolgen voor de mens en naar milieukunde voor wat betreft de

leefomgeving.

Uiteraard behoeft de bovenstaande formulering een nadere precisering middels

onderzoek en diskussie.

~~~~!!~~!~~~~Ei~s_~!~_i~Y~!~h£!~

I. Inleiding

Een voorbeeld voor de wijze waarop het systeemdenken tot uitdrukking kan

komen in de benadering van veiligheidsvraagstukken is op het symposium in

Delft gegegen door dr.ir. N.J.T.A. Kramer.

"Als men voor een bepaalde mens/machine kombinatie bedieningsvoorschriften

wil opstellen om een zodanige bediening van de machine door de man te be

reiken dat en de primaire taak - produktie - zo goed mogelijk wordt verricht

en zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de veiligheidsaspekten, kan

bijvoorbeeld een "branie-achtig" handelen van de man in kwestie, niet ge

richt op het zoveel mogelijk vermijden van risiko's maar daarentegen uit

gaande van de veronderstelling dat zijn aanzien aIleen maar zal stijgen al

naar gelang hij meer risiko's durft te nemen, beslist van negatieve invloed

z~Jn op het met vorenbedoelde bedieningsvoorschriften beoogde resultaat. Men

kan dan ook de vraag opwerpen of traditioneel opgestelde bedieningsvoor

schriften voor man/machine-kombinaties - louter machine bepaald -, gezien de

mogelijke verschillen in "omgeving" en ins telling, weI werkelijk effekt kun

nen sorteren. In dit verband verdient de "omgeving" van een man/machine-kom

binatie dan ook de nodige aandacht en weI als expliciete faktor".

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat "veiligheid" een komplexe zaak is, ook

als systeembenadering als invalshoek wordt gehanteerd.

~a de konstatering dat een goed gedefinieerd en werkbaar begrippenkader no

dig is kunnen voorlopig de volgende werkdefinities gehanteerd worden ontleend

aan MH-STD 882A-definities.

Veiligheid kan worden omschreven als de afwezigheid van omstandigheden welke

kunnen leiden tot dood, verwonding, beroepsziekten of schade aan of ver

liezen van apparatuur en (materieel)eigendom.
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Systeem wordt gedefinieerd als een samenhangende verzameling van entiteiten

(elementen) op elk niveau van komplexiteit: personeel, materialen, apparatuur,

faciliteiten, organisatie en denkbeelden (software).

Systeemveiligheid betreft de mate van veiligheid binnen een aantal randvoor

waarden waaronder operationele doeltreffendheid, tijd en kosten verbonden aan

het specifiek toepassen van systeemveiligheidsbeheersing (safety management)

en veiligheidstechniek-methodieken, waarbij gevaarlijke omstandigheden worden

geindentificeerd en risiko's worden verkleind gedurende aIle fasen van de

levenscyclus van een systeem.

De problematiek rond een introduktie van systeembenadering is komplex. In

Nederland wordt systeembenadering nog maar weinig toegepast.

Een adekwate bepaling van de systeemgrenzen is een centraal vraagstuk; waar

bij de grenzen snel te nauw worden gekozen. De erkenning van systeembenadering

ondervindt een aantal weerstanden; de vaak hoge kosten van investering, onvol

doende voorwaarden vanuit het management voor multidisciplinaire aanpak, onbe

kendheid met de mogelijkheid van faciliteiten met betrekking tot verzekerings

premies, weerstand tegen verandering, gebrek aan ervaring en bekendheid met

systeemveiligheidsbenadering, problematiek van het kunnen denken in komplexe

systemen.

De omvang en aard van de veiligheidsproblematiek maakt het onacceptabel een be

leid uitsluitend op repressie te baseren, en zal men de mogelijkheid tot pre

ventieve aanpak moeten stimuleren.

Een aanpak van veiligheidsvraagstukken zander het daarbij betrekken van vei

ligheidsbeheer (management) is onmogelijk. Systeembenadering bevordert het in

korporeren van preventie en management in de aanpak.

De konsekwentie is de opleiding probleemgericht te maken in plaats van objekt

gericht.

De wetenschapsontwikkeling werd gekenmerkt door verdere specialisatie en uit

splitsen van vakdisciplines. Dit heeft als konsekwentie dat komplexe vraagstuk

ken rond veiligheid niet meer binnen een discipline benaderd kunnen worden.

Ontwikkelen van multidisciplinaire samenwerking en prableemgerichte aanpak is

nodig.

Een laatste aspekt in deze problematiek geldt het feit dat systeembenadering

verschillende doelen kan dienen. Toepassing ervan kan ontpolitiserend werken.

met name op de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid.

2. Veiligheid

Er zijn veiligheidskundigen die zeggen met een definitie van veiligheid niet

te kunnen werken, omdat de omstandigheid van afwezigheid van (ongewenste) dood,
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verwonding, of materiele verliezen zich nooit zal kunnen voordoen. Beter is

het om het begrip "onveiligheid" te hanteren. Onveiligheid wordt dan gedefi

nieerd als de kans op (ongewenste) schade aan mens en goederen in termen van

aard en omvang van de schade; onveiligheid is hiermee een risikobegrip. Vei

ligheid laat zich in deze opvatting definieren als de kans op de afwezigheid

van onveiligheid:

veiligheid = 1 - risiko, met risiko = (kans x aard x omvang).

Beheersing van onveiligheid spitst zich dan toe op het beperkt houden van het

risiko, hetzij door verkleinen van de kans op schade, hetzij door beinvloeding

van aard en/of omvang van de schade.

Aan deze benadering kleeft een aantal fundamentele moeilijkheden.

Het kansbegrip berust op statistiek en de kanswaarde is slechts statistisch

betrouwbaar te noemen wanneer er sprake is van een groot aantal metingen/ge

beurtenissen onder beschrijfbare (gekonditioneerde) omstandigheden. Het zoge

naamde restrisiko, dat overblijft als aIle economisch haalbare en technisch

organisatorisch zinvol geachte veiligheidsmaatregelen zijn genomen laat een

vaak grote onzekerheid bestaan of er niet toch binnen afzienbare tijd ernstige

kalamiteiten zouden kunnen gebeuren.

De begrippen "aard" en "omvang" zijn problematisch, omdat zij beide zowel een

objektieve als een subjektieve komponent hebben. De objektieve komponent be

treft vragen als "wat wordt er gemeten" en "kan datgene gemeten worden", de

subjektieve komponent betreft de vraag "vanuit welk gezichtspunt/belang wordt

de schade omschreven". Zo is het vraagstuk van het in rekening brengen van

lange-termijn effekten qua meting een "objektief" vraagstuk, qua keuze van weI

of niet in rekening brengen een normatief of "subjektief" vraagstuk. Een be

grip "veiligheid" kan dan ook niet als objektief, theoretisch begrip bestaan.

3. Systeembenadering

De "systeembenadering" is ontleend aan de systeemtheorie en betreft methodolo

gien voor het aanpakken van problemen. Typerend voor de systeembenadering is

de beschouwingswijze; uitgaande van een probleemsituatie of vraagstuk wordt ge

tracht een (systeem-)model te ontwikkelen waarbinnen het vraagstuk zich laat

beschrijven in termen van processen, waarbij het proces betrekking heeft op de

(dynamische) interaktie tussen elementen (entiteiten) binnen het model. Het

proces binnen het model is normaliter doelgericht en staat onder invloed van

de buitenomgeving van het model. De afgrenzing van het model wordt systeemgrens

genoemd. De interaktie tussen de entiteiten wordt beschreven in termen van

relaties (of het ontbreken hiervan).

Het hanteren van systeembenadering vereist derhalve a priori duidelijkheid

ten aanzien van:
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a. de probleemstelling

b. de (gewenste) systeemdoelen, waartoe de processen binnen het systeem zouden

moeten leiden.

Is eenmaal een systeemmodel ontwikkeld, dan laat het gestelde probleem zich

analyseren in termen van procesverstoringen als gevolg van onjuiste relaties

tussen entiteiten en/of ongewenste entiteiteigenschappen dan weI als gevolg van

ongewenste invloeden van buitenaf. Ongewenste entiteiteigenschappen laten zich

nader analyseren door desbtreffende entiteit als subsysteem op te vatten. (On

juiste) relaties binnen het systeem kunnen veranderd worden.

Een cruciaal moment - vanuit het oogpunt van probleemoplossing - Ln de model

vorming ligt evenwel bij de keuze van de systeemgrens. Wanneer de systeemgrens

niet goed wordt gekozen voldoet het systeemmodel niet aan de (systeemtheore

tische) eis, dat op te lossen probleem zich laat beschrijven binnen het model

in termen van relaties en entiteiten als procesfaktoren. Elke aangedragen

"oplossing" in termen van verandering van entiteit en/of relatie staat dan op

losse schroeven. De systeemgrens(-keuze) is daarom direkt afhankelijk van het

op te lossen probleem.

Een goede grenskeuze vereist grote zorgvuldigheid destemeer omdat hierbij nor

matieve en subjektieve komponenten in de keuzeafweging aanwezig zijn: een te

nauw gekozen systeem maakt het probleem onoplosbaar. een te ruim gekozen sys

teemgrens maakt het probleem ontoegankelijk.

4. Systeembenadering en veiligheid

Veiligheid kan opgevat worden als bron van zorg op allerlei plaatsen binnen

onze (Nederlandse) samenleving; of anders gezegd als aspekt van ons maatschap

pelijk systeem. De landsgrenzen vormen in eerste benadering de systeemgrens.

Belangrijke entiteiten binnen dit systeem worden gevormd door het bedrijfsleven,

de overheid en de woonplaatsen + rekreatieve centra. De relaties tussen deze

entiteiten worden gevormd door voorzieningen voor verplaatsing van mensen en

goederen en voor kommunikatie. Als systeemmodel bij dit voorbeeld kan veron

dersteld worden (het bevorderen van) welzijn en welvaart van aIle Nederlanders

eveneens Ln een eerste orde benadering. We krijgen aldus het volgende (ruwe)

systeemmodel (fig. 1).

Vanuit het vraagstuk van veiligheid bezien, kan het zinvol zijn de vervoers

aktiviteiten binnen het model als aparte entiteit op te nemen (fig. 2).

Ret gaat er nu om de relaties en entiteiten in dit model in termen van weI of

niet relevant vanuit het oogpunt van veiligheid op basis van de eigenschappen

van zowel de entiteiten als de relaties te beschrijven.

Vanuit de systeembenadering moet worden verondersteld dat een (al dan niet

gewenste) verandering van eigenschappen van een entiteit leidt tot toestands-
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veranderingen bij entiteiten waarmee het in verbinding staat. Vanuit de sta

tistieken is bekend dat de meeste ongevallen met slachtoffers plaatsvinden in

of rond de woning en in het verkeer.

Kalamiteiten kunnen zich met name voordoen in het bedrijfsleven en in de trans

port; met name op deze twee terreinen kunnen zich onveilige situaties voordoen

waarvan de schade zich pas op lange termijn openbaart. Bovendien is het goed

mogelijk dat een "ongeval" binnen de ene entiteit zich openbaart binnen een

andere entiteit. Een op het symposium met opzet ingebrachte kunstmatige schei

ding tussen woon-, werk- en vervoerssystemen is vanuit het oogpunt van veilig

heid op basis van een systeembenadering dan ook niet vol te houden. Dat te

laten zien was een van de doelstellingen van het Delftse symposium. Een konse

kwentie hiervan is, dat een universitaire aktiviteit zowel inhoudelijk als or

ganisatorisch op een brede leest geschoeid moet zijn. Ret wetenschappelijk on

derwijs en onderzoek kan aIleen dan zich ontwikkelen tot een met betrekking

tot de veiligheidsproblematiek relevante entiteit binnen het model van fig. 2.

Daarom is het symposium gericht geweest op een breed spektrum van deelnemers.

fig. 1 fig. 2
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Technologische systemen, zoals een auto of een olieraffinaderij, worden ont-

worpen, ontwikkeld en gekonstrueerd, in bedrijf gesteld, onderhouden en afge

bouwd. Bij sociale systemen, zoals bijvoorbeeld een onderwijsstelsel of een

bedrijfsorganisatie, kunnen veelal deze "levensfasen" eveneens worden onder

scheiden.

"Veiligheid" is een aspekt van elk "systeem" waarin een technische/technolo

gische komponent zit. Het woord "systeem" heeft hier niet de analytische be

tekenis zoals eerder is gehanteerd.

De aandacht die aan veiligheid kan worden geschonken in de te onderscheiden

fasen van de levenscyclus van een systeem, heeft een verschillend karakter en

uitwerking.

Indien een systeem gegeven is, dat wil zeggen in de bedrijfsfase verkeert, be

tekent expliciete veiligheidszorg op het eerste gezicht een verslechtering van

het rendement van een systeem; de veiligheidszorg heeft veel een kuratief ka

rakter: het systeem wordt niet ingrijpend veranderd als gevolg van veiligheids

aktiviteiten en de procesdoelen blijven onaangetast.

Indien een systeem nog ontworpen moet worden en de aandacht voor veiligheid

wordt vertaald in ontwerpkriteria dan heeft de veiligheidszorg veelal een

preventief karakter: het systeem en de procesdoelen moe ten voldoen aan een aan

tal expliciete veiligheidskriteria. Figuur 3 toont hoeveel aandacht naar ver

houding besteed moet worden in de verschillende fasen van de levenscyclus van

een technologisch systeem om te komen tot "optimale" veiligheid. Hieruit

blijkt duidelijk dat de meeste inspanningen liggen in de fasen van ontwerp en

ontwikkeling. De aard van de inspanningen ten behoeve van veiligheid liggen

daarbij momenteel in de sfeer van risiko-analyse en dergelijke, of wat in het

engelse taalgebied "safety-engineering" wordt genoemd.

Safety-engineering evenwel heeft een beperkte waarde: het nadeel is tweeledig.

Safety-engineering beperkt zich tot in hoofdzaak technische aspekten van het

funktioneren van systemen. Het inkorporeren van aanvullende kriteria zoals

een "sociale effekten rapportage", waartoe in de Verenigde Staten reeds aan

zetten zijn gegeven, verbetert de mogelijkheden gevolgen van technologische

systemen te analyseren. Safety-engineering wordt daarnaast vaak eerst toege

past wanneer de systeemkeuze gemaakt is. Aan de keuze van systemen ligt

ideaal gesproken een afweging van de inherente veiligheid van betreffende

systemen ten grondslag.

Safety-management voorziet in een beslissingsmethodiek waarmee een afweging,

optimaliseren en keuze van maatregelen wordt nagestreefd.

Ineen matrixvorm kunnen mogelijke gevaren worden uitgezet tegen mogelijke
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bescherming en verantwoordelijkheden ten aanzien van besluitvorming en geeft

zo een beeld van potentiele onveiligheidsbeheersing. Dit beeld zal een aantal

lacunes bevatten. Management, als een algemeen beheersingsbegrip, is evenwel

wetenschappelijk nog in volle ontwikkeling.

De beheersmogelijkheden van onveiligheid - in dit kader gezien ruimer dan

het technologisch begrip risiko - zijn daarmee beperkt.

Het stellen van een schuldvraag is derhalve niet opportuun daar veiligheid

verband houdt met de mogelijkheden verantwoordelijkheden te formuleren.

Een mogelijke uitweg uit dit dilemma wordt geboden door een systeembenadering

van veiligheidsvraagstukken. Een interdisciplinaire, probleemgerichte benade

ring, met onderkennen van diverse levensfasen van een systeem, voorziet in de

eliminatie in een vroege fase van een aantal potentiele schadelijke gevolgen

die in een latere fase onoverkomelijke beheersptoblemen veroorzaken.

Veiligheidskunde kan als een bovenbouw gaan funktioneren voor verschillende

aandachtsvelden en methodieken die nu nog grotendeels los van elkaar staan.

Aandachtsvelden als wonen, werken en vervoer kunnen eenduidig met elkaar in

relatie worden gebracht. Bestaande methoden en technieken als risiko-analyse,

safety-management, ergonomie en nieuw te ontwikkelen methoden kunnen, binnen

de kontext van hun specifieke toepassingsmogelijkheden, in groter verband wor

den toegepast.
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1. Naar een nieuwe opleiding

De technische hogescholen zullen moeten aansluiten bij initiatieven ten

aanzien van veiligheid, immers alle ingenieurs hebben een verantwoorde

lijkheid ten aanzien van veiligheid. De TH Delft heeft een aanzet gegeven

tot vervolgaktiviteiten van het symposium. Van deze aktiviteiten zal een

stimulans uit kunnen gaan naar de andere universiteiten en hogescholen voor

de noodzakelijke integratie van veiligheidskunde binnen claar aanwezige re

levante studierichtingen.

In het licht van bovenstaande is een gedachtenwisseling tussen de drie

technische hogescholen in Nederland een logische en wenselijke stap naar

onderlinge afstemming en samenwerking op het gebied van veiligheid.

Met de vorming van een interuniversitaire/interfacultaire werkgroep (ex

art. 18 WilB) kan een goede aanzet gegeven worden voor onderwijs en onder

zoek in veiligheid. Artikel 18 van de WilB dient hierbij zo ruim mogelijk

geinterpreteerd te worden. Met die vakgroepen die zich reeds geinteresseerd

getoond hebben wordt een snel begin gemaakt; aansluiting van andere rele

vante vakgroepen dient gestimuleerd te worden.

Het is wenselijk dat het samenwerkingsverband voldoet aan de volgende kri

teria:

zowel onderwijs als onderzoek moet mogelijk zijn;

- participatie van buiten-leden (hbo-instellingen en andere instituten

werkzaam op het gebied van de veiligheid(skunde), betrokken maatschappe

lijke groeperingen etc.) moet goed geregeld kunnen worden;

- het samenwerkingsverband moet flexibel zijn zodat gemakkelijk kan worden

ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen.

Ten aanzien van de inbreng van maatschappelijke groeperingen is het wense

lijk naast het bestuur van deze werkgroep een breed samengestelde advies

raad in te stellen. Hierin z~Jn deze groeperingen, naast vertegenwoordiging

van hbo-instellingen en instituten werkzaam op het gebied van de veiligheid

(skunde), vertegenwoordigd. Ook in het bestuur van de werkgroep kunnen bui

tenleden aangewezen worden; in het bestuur wordt voorzien door de deelne

mende vakgroepen.

De taken van de werkgroep kunnen gefaseerd aangepakt worden. In onderstaande

zijn ze in prioriteitenvolgorde geplaatst:

a. Het geven van een aanzet tot de noodzakelijke ontwikkelingen van veilig

heidskunde als wetenschap; ontwikkelen van definities en een begrippen

kader, verder tot ontwikkeling brengen van systeembenadering ten behoeve
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van de veiligheidskunde etc.

b. Organiseren van projekt-gerichte kursussen (al dan niet post-academisch)

toegespitst op belangstellenden die betrokken zijn bij de veiligheid van

het betreffende onderwerp (overheden, studenten, bedrijfsleven, aktie

groepen). Hiervoor is zowel een vernieuwde eigen bijdrage van o.a. de TH

nodig als ook een inventarisatie van wat er op de TH en elders op dit ge

bied gebeurt.

c. Stimuleren en verrichten van onderzoek, zowel in samenhang met het onder

wijs, als onderzoek gericht op de problemen uit de praktijk.

d. Organiseren van service-onderwijs; een yak "Algemene Veiligheidskunde" in

de basisstudie en keuzevakken voor de hogere jaren.

e. Voorbereidingen treffen voor de ontwikkeling van een volgende fase van

onderwijs en onderzoek op basis van opgedane ervaringen en (zoals in 2.5

onder punt 2 en 3 vermeld) nadere onderzoekingen.

f. Stimuleren en onderling afstemmen van onderzoek aan de betrokken instel

lingen en instanties en informatie-uitwisseling; de de ruimste zin op te

vatten als een "centraal meldingspunt".

!2~~2!~~E~E~E~~~!~f

De volgende, nauw aarrsluitende fase is een ontwikkeling van eerder genoemd

interuniversitair samenwerkingsverband - op basis van ervaring, gebleken be

hoefte, nader onderzoe~ etc. - naar post-doctoraal onderwijs.

In eerate instantL is\~l:iit gericht op afgestudeerde ingenieurs. Ontwikkelingen

zullen dan in gang gezet worden tot toelating van doctorandi uit eerder ge

noemde relevante disciplines. Deze ontwikkeling vindt op dit moment plaats bij

de opleiding in Leuven. De interuniversitaire/interfacultaire werkgroep, die

gediend heeft als startpunt voor de ontwikkeling, gaat nu op in deze onderwijs

yorm. Detaillering van deze en volgende fasen is in dit stadium voorbarig -

en onafhankelijk van opgedane ervaringen - en wordt dus achterwege gelaten. In

fLote gaat het om een schets van de op dit moment wenselijk geachte toekomstige

ontwikkelingen.

Een volgende fase zou een kopopleiding kunnen zijn; studieduur twee jaar met

als toelatingseis kandidaats van de relevante studierichtingen, dus ook medi

cijnen, sociale wetenschappen, etc. Tegenover het voordeel - sneller inter

disciplinair leren denken - staat het nadeel dat zo iemand niet "echt zijn

eigen yak geleerd heeft". De laatste fase in deze ontwikkeling is een aparte

universitaire opleiding van vijf jaar, al dan niet een aparte afdeling of

faculteit. Hierin is dan een aantal afstudeerrichtingen mogelijk zoals ver

keersveiligheid, arbeidsveiligheid etc., of onderacheiden specialismen als

onderzoeks-,praktijk- en lerarenvariant.
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Verdere detaillering van een toekomstperspektief is prematuur gezien de

huidige diskussie over de herstrukturering van het wetenschappelijk on

derwijs.

2. !~~~g!~~!~_!~_E~~~~~~~~_~~~~!~E!£~!!~g~~

De integra tie van veiligheidskunde in bestaande studierichtingen is van

even groot belang als de ontwikkeling van nieuw onderwijs en onderzoek in

veiligheid. Parallel aan deze ontwikkeling van nieuw onderwijs en onderzoek

kan het service-vak "Algemene Veiligheidskunde" in de basisstudie geintro

duceerd worden, te beginnen met een of enkele afdelingen. Onderwijs- en on

derzoekprojekten zullen door de interuniversitaire/interfacultaire werkgroep

gestimuleerd worden.

Men kan het hogere jaars (keuze-)vak ook zien als onderdeel van de integra

tie in bestaande studierichtingen. Afstudeeronderwerpen met veiligheidsas

pekten zullen, in samenwerking met de werkgroep, gestimuleerd worden.

Als slotfase van deze ontwikkeling zien we een afstudeerrichting veiligheid

binnen de bestaande relevante technische studierichtingen. Ook hier kan men

bescheiden beginnen met een integra tie in een bestaande vakgroep.

Ervaringen met herprogrammering en onderwijsvernieuwingen hebben aangetoond

dat over een dergelijke integratie niet lichtzinnig gedacht mag worden. Het

is ongetwijfeld een langdurig en moeizaam proces. Een gefaseerde aanpak is

ook hier van belang. Uiteindelijk zal in het onderwijs en onderzoek een af

stemming tot stand gebracht moeten worden tussen academici die gespeciali

seerd zijn in veiligheid en academisch opgeleide veiligheidskandigen, ook

naar andere (hbo)niveau's.

Konklusies

Er bestaat duidelijk behoefte aan universitair onderwijs en onderzoek in vei

ligheid.

De aanpak van veiligheidsvraagstukken is het meest gebaat bij een probleem

gerichte aanpak. Terugkoppeling naar en samenwerking met betrokken maatschappe

lijke groeperingen spelen een belangrijke rol.

De aanpak van veiligheidsvraagstukken, gezien de komplexiteit, vereist een

interdisciplinaire samenwerking tussen technische, medische, sociale, juri

dische, economische en gedragswetenschappen.

Een invalshoek van waaruit veiligheidskunde als wetenschap ontwikkeld kan

worden is het beschouwen van gevolgen van systemen in het bijzonder gericht

op de zorg voor de mens en zijn leefomgeving.

Systeembenadering geeft als methode goede mogelijkheden veiligheidsvraagstuk

ken wetenschappelijk aan te pakken.
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Systeembenadering maakt een integra tie tussen diverse bestaande methoden en

technieken - bijvoorbeeld op het gebied van management en risikoanalyse 

mogelijk, legt relaties tussen diverse vakgebieden - sociale geneeskunde,

ergonomie, technische wetenschaooen - en maakt de introduktie van preventie

in de aanpak mogelijk.

Tenslotte is het wenselijk en noodzakelijk een informatieuitwisseling en aan

zet tot onderlinge afstemming en samenwerking tot stand te brengen op het ge

bied van veiligheid tussen universiteiten en hogescholen in Nederland.
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ONDERZOEK HUMANISERING VAN DE ARBEID/ARBEIDSPLAATSVERBETERING

Rapporteurs: C.L. Ekkers; H. Hoolboom

TNO-werkgroep ad hoc, sekretariaat NIPG/TNO, Postbus 124, 2300 AC Leiden

1. Humanisering van de arbeid

De laatste tijd is zowel vanuit de overheid alB in het bedrijfsleveneen

toenemende belangstelling te constateren voor het verbeteren van arbeid

en arbeidsomstandigheden. Verbetering wordt dan gezien in termen van

"humane" criteria, zoals enerzijds de afwezigheid van gezondheidsbedrei

gende invloeden, en anderzijds de aanwezigheid van mogelijkheden voor

individuele groei en ontplooiing en beinvloeding van de eigen arbeidssi

tuatie. Vandaar dat ook weI wordt gesproken over het streven naar "humani

sering van de arbeid". Op individueel niveau kunnen verbeteringen hierin

tot uiting komen in een toegenomen arbeidsmotivatie en - tevredenheid,

alsook gezondheid en welbevinden van de betrokken werknemers. Op het niveau

van het bedrijf of de organisatie zijn mogelijke effecten een afnemend

verloop of verzuim, een makkelijker vervulbaarheid van vacatures en bij be-

paalde soorten werk een afnemend aantal bedrijfsongevallen.

Bij de overheid komt het streven naar humanisering van de arbeid onder

meer tot uitdrukking in de subsidieregeling arbeidsplaatsverbetering op

grond waarvan aan bedrijven bijdragen kunnen worden verstrekt bij activi

teiten gericht op het wegnemen van onaangename of ongezonde werkomstandig

heden of het meer in overeenstemming brengen van de arbeid met de mogelijk

heden en behoeften ten aanzien van een zinvolle taakvervulling van de wer

kende mens.

Dit vindt plaats in een tijd waarin enerzijds sprake is van werkloosheid

als een ernstig probleem, doch anderzijds voor veel functies vaak moeilijk

mensen te krijgen zijn. Dit laatste is waarschijnlijk gedeeltelijk te ver

klaren uit discrepanties die er bestaan tussen de wensen en verwachtingen

van potentiele werknemers en de aard van het beschikbare werk. Wat betreft

deze wensen en verwachtingen kan gezegd worden, dat naast een geleidelijke

relativering van arbeid als centrale waarde in onze maatschappij ook (mede

als gevolg van het stijgende opleidingsniveau van de beroepsbevolking) een

sterkere orientatie op inhoudelijke aspecten van het werk merkbaar is. Dit

houdt in, dat hogere eisen gesteld worden aan de zinvolheid van het werk,

de mogelijkheden voor zelfontplooiing en de mogelijkheden voor beinvloeding

van de eigen arbeidssituatie. De aard van het beschikbare werk en verande

ringen die hierin optreden komen vaak niet overeen met deze veranderde waarde-
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orienta ties ten aanzien van aan arbeid te stellen eisen. Weliswaar z~Jn in

veel gevallen fysieke ongemakken aanzienlijk verminderd (hoewel ook hier

nog vaak het een en ander te verbeteren valt) , maar ook worden problemen

met betrekking tot de inhoud van het werk en de organisatie daarvan steeds

duidelijker. Deze problemen zijn meestal minder eenvoudig aan te pakken

dan de fysieke arbeidsomstandigheden, voor een deel omdat zij minder ge

makkelijk kwantificeerbaar zijn en gedeeltelijk omdat zij meer verweven

zijn met de totale organisatie van productie en arbeid.

Wanneer veranderingen optreden in de aard van de arbeid bijvoorbeeld als

gevolg van technologische ontwikkelingen (bijv. automatisering) zien we

dan ook vaak een verbetering van de fysieke arbeidsomstandigheden, doch

minder duidelijke verbeteringen en vaak ook verslechteringen wat betreft

de inhoud van het werk. Een voorbeeld van een minder geslaagde ontwikkeling

vormen de bewakingstaken in hoog-geautomatiseerde productiesystemen (bijv.

electriciteitscentrales), waar lange perioden van inactiviteit (bewaking)

worden afgewisseld met korte perioden van zeer intense activiteit. Een an

der voorbeeld vormen de routinematige handelingen welke bij de invoer van

gegevens in een gecomputeriseerd administratiesysteem door de werknemers

moeten worden verricht. Dit soort onevenwichtige taakstructuren laat niet

na een negatieve invloed te hebben op de betrokken werknemers.

Deze voorbeelden maken duidelijk dat activiteiten op het gebied van de

humanisering van arbeid zich niet dienen te beperken tot bestaande ar

beidssituaties, maar ook moeten inspelen op effecten van huidige en toe

komstige ontwikkelingen, waarbij technologische ontwikkelingen enerzijds

en veranderingen in opvattingen over aan arbeid te stellen eisen ander

zijds een belangrijke plaats innemen.

2. Nadere begripsbepaling

Voordat TNO-activiteiten op het gebied van de humanisering van arbeid ge

structureerd kunnen worden, is het nodig tot een nadere bepaling te komen

van dit begrip. Om practische redenen wordt hierbij afgezien van een be

spreking van achterliggende mens- en maatschappijvisies met betrekking tot

de relatie mens - arbeid. Gekozen ~s voor een pragmatische benadering, waar

bij wordt uitgegaan van de wijze waarop in de dagelijkse praktijk aan het

begrip humanisering van arbeid inhoud wordt gegeven. Het blijkt dan te gaan

om een groot aantal opvattingen, na te streven doelstellingen en uit te

voeren activiteiten met betrekking tot de relatie mens - arbeid. Uitgangs

punt hierbij is de arbeid meer in overeenstemming te brengen met e~sen die

hieraan vanuit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, tevredenheid en

ontplooiingsmogelijkheden gesteld kunnen worden. Essentieel hierbij is dat
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aan de arbeid eisen gesteld worden die niet direct voortvloeien uit over

wegingen met betrekking tot de effectiviteit en efficientie van het pro

ductieproces, doch uit overwegingen met betrekking tot het welzijn van de

werkende mens. Tussen deze beide typen eisen kunnen in principe discrepan

ties bestaan, terwijl ook in een aantal gevallen van een zekere wisselwer

king sprake zal zijn. Het ontbreken van de mogelijkheden voor een effectieve

taakuitvoering, bijvoorbeeld, zal doorgaans het welbevinden van de taakuit

voerder niet ten goede komen, terwijl een verminderde arbeidstevredenheid

de motivatie kan aantasten en zo de prestatie negatief zal kunnen bein

vloeden.

Een tweede opmerking die hierbij gemaakt kan worden betreft discrepanties

die zich voor kunnen doen tussen verschillende benaderingen binnen het stre

ven naar humanisering van arbeid. Zo kan het streven naar grotere ontplooi

ingsmogelijkheden ter ontwikkeling van eigen capaciteiten tevens inhouden

dat hogere eisen gesteld worden aan de taakuitvoerder, waardoor mogelijk

zijn gezondheidstoestand negatief kan worden beinvloed.

Binnen het streven naar humanisering van arbeid kunnen dus verschillende

benaderingen gevolgd worden die bij onvoldoende onderlinge afstemming soms

zelfs tegenstrijdige effecten kunnen hebben op de werkende mens.

3. Indeling van het terrein

Op grond van het bovenstaaade lijkt het nuttig de gebieden waar de humani

sering van arbeid zich richt op nader aan te geven en aan de hand hiervan

het TNO-werk te bezien. Een veel gebruikte onderverdeling is de volgende:

1. De apbeidsvoorwaapden~ bijvoorbeeld beloning, werk-, rusttijden, ploegen

dienstschema's e.d.

2. De kwaZiteit van de apbeidsomstandigheden. Hier kan verder onderscheid

gemaakt worden tussen:

a. fysieke werkomstandigheden (niet-taakgebonden, bijvoorbeeld geluid,

klimaat e.d.)

b. ergonomische aspecten van de taaksituatie, bijvoorbeeld zitpositie,

lay-out van apparatuur e.d.

3. In inhoud van het wepk (kwaliteit van de arbeid). Vaak gebruikte be

grippen zijn taakstructurering, taakverrijking, taakverruiming.

Deze benadering kan niet los gezien worden van de organisatie waarin

de taak is ingepast.
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4. De arbeidSverhoudingen (democratisering yan de arbeid). Onderscheid wordt

gemaakt tussen participatieve vormen (werkoverleg), vaak toegepast bij

taakstructurering) en representatieve vormen (ondernemingsraad, vakbond).

Tevens dient onderscheid te worden gemaakt tussen op veranderingen van arbeids

situaties gerichte projecten door het bedrijfsleven enerzijds en hiermee ge

paard gaand of eraan voorafgaand onderzoek (uitgevoerd door het bedrijf zelf

of een externe instantie) anderzijds. Een derde hiervan te onderscheiden acti

viteit wordt gevormd door meer op achtergronden en algemene ontwikkelingen

gerichte onderzoekingen en studies. Deze hebben niet betrekking op verbetering

van concrete arbeidssituaties, maar dragen hier op langere termijn toe bij

door het ter beschikking komen van meer algemeen bruikbare kennis.

4. De inventarisatie

In overeenstemming met de hiervoor aangegeven breedte van het terre in van de

humanisering van arbeid is de constatering, dat er op dit gebied een grote

diversiteit aan onderzoek- en adviesactiviteiten bestaat, niet aIleen binnen

TNO, maar ook daarbuiten. Aan de hand van bovenstaande eerste indeling is ge

inventariseerd welke TNO-activiteiten op de verschillende terreinen worden

ontplooid.

Deze activiteiten blijven doorgaans beperkt tot een van de in par. 3 aange

geven deelterreinen. Van een meer omvattende benadering die meerdere terreinen

bestrijkt is zelden sprake. Hierbij dient men zich echter weI te realiseren

dat op bedrijfsniveau activiteiten op een gebied repercussies kunnen hebben op

andere terreinen.

"Humanisering van arbeid" is in de praktijk (nog) niet veel meer dan een ver

zamelnaam voor deze verschillende terreinen, waartussen nauwelijks verbindin

gen bestaan. Een belangrijke factor is het feit dat de verschillende deelge

bieden beheerst worden door verschillende disciplines (technische wetenschappen,

ergonomie, sociale en medische wetenschappen), zodat een inhoudelijk meer gein

tegreerde aanpak een vaak moeilijk te realiseren multidisciplinaire benadering

vereist. Vaak doet zich dan ook nog het probleem voor dat de voor een geinte

greerde benadering benodigde deskundigen over verschillende instellingen ver

deeld zijn, zodat naast een inhoudelijke en methodologische integratie ook

een organisatorische integratie benodigd zou zijn.

De verschillende TNO-activiteiten worden gerubriceerd volgens de genoemde

indeling in deelterreinen. Hiernaast wordt ook op enkel andere aspecten on

derscheid gemaakt.

- Is de activiteit vanuit een bepaalde branche bijvoorbeeld metaalindustrie

of type technologie (bijv. gegevensverwerkende apparatuur) opgezet of vanuit

een specifieke probleemgerichte benadering (bijv. geluid, verlichting of



- 252 -

soortgelijke invalshoek)?

- Reeft de activiteit humanisering tot hoofddoelstelling of is dit een neven

effect?

Betreft het een op concrete toepassing gerichte activiteit in de arbeids

situatie of een meer op algemene kennisverzameling gerichte onderzoeksac

tiviteit?

Welk is het niveau van de benadering? Speelt de activiteit zich af op het

niveau van:

• het individu (bijv. belastingsmetingen)

• het bedrijf of de organisatie (bijv. ziekteverzuimanalyse)

• de maatschappij (bijv. evaluatie van gevolgen van nieuwe technologieen

voor de kwaliteit van de arbeid).

- Welke is de fase van het project?

• in voorbereiding

• lopend

• afgerond

• continu (als programmapunt).

Aan de hand van de genoemde indeling in deelterreinen is de inventarisatie

uitgevoerd, terwijl de verschillende activiteiten ook beoordeeld zijn op de

hierboven aangegeven aspecten. Ret volledige resultaat van de inventarisatie

is weergegeven in het genoemde eerste rapport van de ad hoc werkgroep. Een

globaal overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage 2 van dit rapport.

In totaal werden 66 activiteiten geteld waar het begrip "humanisering van

arbeid/arbeidsplaatsverbetering" geacht kan worden betrekking op te hebben.

Niet altijd was het criterium voor opname in de lijst even duidelijk. Met name

op het gebied van de fysieke arbeidsomstandigheden worden bij TNO nogal wat

werkzaamheden verricht die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke ver

plichtingen met betrekking tot bijvoorbeeld straling, toxische stoffen etc.

Niet iedereen rekent dit soort activiteiten tot humanisering van arbeid. Be

sloten is deze eerste inventarisatie liever te ruim dan te beperkt op te

stellen.

Bezien wij nu de resultaten van de inventarisatie, dan valt allereerst op dat

het accent ligt op de fysieke (niet-taakgebonden) arbeidsomstandigheden. Ge

steld kan worden dat voor vrijwel aIle problemen op dit gebied binnen TNO

expertise aanwezig is. Deze expertise is grotendeels geconcentreerd in de

Nijverheids- en Voedingsorganisaties waar de invalshoek voornamelijk branche/

technologie-bepaald is. In de minder branche/technologie-gerichte Centrale,

Gezondheids- en Rijksverdedigingsorganisaties is de expertise per instituut

meer gericht op een of meer specifieke probleemvelden (geluid, straling,
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toxicologie, klimaat, ergonomie, inhoudelijke aspecten van het werk, ge

zondheidskundige aspecten).

In de meeste gevallen gaat het om een op directe toepassing gerichte acti

viteit in de arbeidssituatie, hoewel ook hier de accenten per Bijzondere

Organisatie verschillend liggen. De Nijverheids- en Voedingsorganisaties

werken op dit gebied in het algemeen wat meer toegepast dan de overige or

ganisaties. Uiteraard wisselt per instituut de verhouding toegepast onder

zoek en achtergrond-research. De benadering beperkt zich in de meeste ge

vallen tot het niveau van de man - taak-relatie of dat van het bedrijf.

In mindere mate vertegenwoordigd zijn projecten die zich bezighouden met de

arbeidsvoorwaarden, ergonomische aspecten van de taaksituatie, inhoud van

het werk en arbeidsverhoudingen, terwijl slechts zeer zelden een benadering

op maatschappijniveau wordt gekozen. Wat er op deze gebieden gebeurt binnen

TNO is in een aantal gevallen sterk verbrokkeld (arbeidsvoorwaarden, arbeids

verhoudingen), terwijl in andere gevallen een concentratie bij een of enkele

instituten waarneembaar is (ergonomische aspecten Instituut voor Zintuig

fysiologie, ergonomie en inhoud van het werk Nederlands Instituut voor

Praeventieve Gezondheidszorg, benadering op maatschappijniveau Stafgroep

Strategische Verkenningen.

Het geschetste beeld is in overeenstemming met het huidige karakter en de

aanwezige deskundigheid binnen TNO. De sterk vertegenwoordigde technische

deskundigheid komt tot uiting in de in ruime mate voorhanden zijnde exper

tise op het gebied van de fysieke arbeidsomstandigheden.

In contrast hiermee staat de in veel mindere mate aanwezige deskundigheid

op sociaal-wetenschappelijk terrein. In enkele instituten of stafgroepen

waar deze deskundigheid weI aanwezig is (Instituut voor Zintuigfysiologie,

Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg, Instituut voor

Milieuhygiene en Gezondheidstechniek, Stafgroep Strategische Verkenningen)

komt dit tot uiting in activiteiten die duidelijk andere terreinen op het

gebied van de humanisering van arbeid bestrijken dan elders in TNO gebrui

kelijk is.

Concluderend kan gesteld worden, dat de verschillende gebieden van de huma

nisering van arbeid momenteel slechts gedeeltelijk door TNO worden bestre

ken. Het zwaartepunt ligt op de fysieke arbeidsomstandigheden waarin de

voornamelijk technische deskundigheid van TNO tot uiting komt.

Het in mindere mate aanwezig zijn van sociaal-wetenschappelijke deskundig

heid is in overeenstemming met het geringere aantal activiteiten op het

gebied van de ergonomische aspecten en de inhoud van het werk en met de

geringe mate van activiteit op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en de
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arbeidsverhoudingen.

Op basis van deze inventarisatie wordt de aandacht nu gericht op de moge

lijke uitbouw van de TNO-positie op dit terrein.

Er moet dan een antwoord worden verkregen op de volgende vragen en weI in

onderlinge samenhang:

1. Hoe verhoudt het werk van TNO met betrekking tot humanisering zich ten

opzichte van het werk op dit gebied elders in Nederland (accenten, witte

plekken)?

2. Wat zijn mogelijkheden die voor de toekomst worden gezien (verwachte

maatschappelijke ontwikkelingen; mogelijkheid te komen tot een multi

disciplinair denkbeeld met betrekking tot humanisering van arbeid)?

3. Wat kan de rol van TNO in de toekomst zijn, gegeven:

- de huidige activiteiten binnen TNO

- de huidige activiteiten elders in Nederland

- de verwachte ontwikkelingen?

4. Wat zijn de consequenties van een nieuwe aanpak voor TNO in termen van

organisatievorm, deskundigheid en financieringsmogelijkheden?

5. Hoe verhoudt het TNO-werk zich ten opzichte van wat elders gebeurt?

Kort zullen hier worden besproken activiteiten die plaatsvinden aan:

Universiteiten, Technische Hogescholen, andere onderzoekinstellingen,

organisatie-adviesbureau's en het bedrijfsleven. nit overzicht kan niet

anders dan globaal zijn en maakt dan ook geen aanspraak op volledigheid.

- Universiteiten

Op de Nederlandse Universiteiten wordt in de vakgroepen arbeids- en

organisatiepsychologie en -sociologie op dit gebied voornamelijk on

derzoek gedaan op het terrein van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsver

houdingen en de kwaliteit van het werk. Incidenteel wordt ook ergono

misch onderzoek- en advieswerk gedaan. Onderzochte onderwerpen zijn o.a.

ploegenarbeid, participatie in organisaties, processen van arbeidsver

deling, werkoverleg en werkstructurering, leiderschapsprocessen, in

komensongelijkheid, ontwikkeling van indicatoren voor kwaliteit van de

arbeid e.d. Er is weinig onderlinge afstemming, zodat geen duidelijke

beleidslijn te onderkennen yalta

- Technische HogeschoZen (TH's) en Landbo~hogeschooZ (LH)

Aan de TH's en de LH wordt zowel sociaal-wetenschappelijk (aan de afde

lingen bedrijfskunde) als ergonomisch (meestal door werkgroepen ergo

nomie) onderzoek- en advieswerk gedaan. Incidenteel houdt men zich bezig

met de fysieke arbeidsomstandigheden. Wat de ergonomie betreft wordt
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aandacht besteed aan ergonomische problemen bij automatisering, ter

wijl ook werk gedaan wordt op het gebied van de anthropometrie, en op

het gebied van werkhouding en beweging.

- Andere onderzoekinstellingen

Een aantal buiten- en para-universitaire onderzoekinstellingen houdt

zich bezig met werk op het gebied van de humanisering, meestal op een

vrij specifiek deelterrein, bijvoorbeeld toxicologie, geluid, straling,

ergonomie, arbeidsmarktproblematiek, democratisering e.d.

- Organisatie-adviesbureau's

Deze zijn voornamelijk werkzaam op het gebied van de kwaliteit van de

arbeid en de arbeidsverhoudingen (werkstructurering en werkoverleg).

Ook op het gebied van de arbeidsvoorwaarden (functieclassificatiesyste

men) en het verzorgen van opleidingen en trainingen van werknemers en

ondernemingsraden e.d. is men actief. Sommige organisatieadviesbureau's

hebben een inbreng in de ergonomische aspecten van werkomstandigheden.

Een duidelijke indicatie voor groei in de activiteiten op het gebied van

de humanisering van arbeid is de relatieve toename van het aantal sociaal

wetenschappers in organisatie-adviesbureau's.

- Bedrijfsleven

Zoals ook reeds in par. 3 aangeduid werd vinden hier de feitelijke huma

niseringsactiviteiten plaats. Aan de hand van gegevens uit (sociale)

jaarverslagen is gepoogd een indruk te verkrijgen van hetgeen aan onder

zoek en activiteiten op dit gebied geschiedt. De mogelijkheden tot het

zelf verrichten van onderzoek zijn voor kleinere ondernemingen uiteraard

beperkt. Gebleken is dat de subsidieregeling arbeidsplaatsverbetering

grote belangstelling heeft in het bedrijfsieven. Het gaat hier echter

vooral om de verbetering van fysieke arbeidsomstandigheden. Op dit ge

bied wordt vooral bij de grotere bedrijven door eigen diensten al het

een en ander gedaan. Wat betreft de ergonomie kan gesteld worden dat de

meeste grote bedrijven hiervoor een of meer functionarissen hebben aan

gesteld, die bij talrijke problemen de ergonomische aspecten behartigen.

Op het gebied van werkstructurering en werkoverleg en nieuwe vormen van

werkorganisatie wordt in het Nederlandse Bedrijfsleven een aantal expe

rimenten uitgevoerd, echter in veel mindere mate dan in enkele andere

landen, bijvoorbeeld Noorwegen en Zweden. De experimenten hebben vaak

binnen de onderneming een betrekkelijk geisoleerd karakter en het uit

stralingseffect is in veel gevallen niet erg groot.

Gesteid kan worden dat bij veel activiteiten in het bedrijfsieven huma

nisering een nevendoel is. Primair gaat het om realisering van de eco

nomische doeleinden van de onderneming en problemen hiermee spelen vaak
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een rol bij het besluit een humaniseringsexperiment te starten.

Conclusie

Hoewel erop gewezen moet worden dat de inventarisatie buiten TNO globaal

en onvolledig is, bestaat tach de indruk dat ook ten opzichte van wat el

ders gebeurt het sterke punt van TNO gelegen is op het gebied van de fysieke

arbeidsomstandigheden.

Oak wat de ergonomie betreft heeft TNO ondanks de beperkte omvang van de ac

tiviteiten een duidelijke inbreng. Op het gebied van de kwaliteit van het

werk is de inbreng van TNO relatief minder groot in vergelijking met wat aan

de Universiteiten, sociaal-wetenschappelijke onderzoekinstellingen en organi

satie-adviesbureau's gebeurt. Op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en ar

beidsverhoudingen is slechts in geringe mate een systematische inbreng van

TNO aanwezig.

6. Toekomstige ontwikkelingen

~!g~~~~~

Verwacht wardt dat de maatschappelijke belangstelling vaor humanisering van

arbeid toe zal nemen, deels als gevolg van veranderende normen en waarden ten

aanzien van aan arbeid te stellen eisen, deels omdat het een mogelijke remedie

is voor arbeidsmarktproblemen (kwalitatieve discrepanties).Dit betekent dat

steeds meer gestreefd zal worden naar arbeid die onder menswaardige arbeids

omstandigheden en gunstige ergonomische condities wordt verricht en die ont

plooiingsmogelijkheden biedt aan het individu alsmede mogelijkheden am de

eigen arbeidssituatie en het grotere geheel van de organisatie waarin men

werkt mede te bepalen (medezeggenschap). Vit het bovenstaande volgt dat naast

de werkgevers en werknemers ook de overheid en het parlement als "partij" bij

de humanisering betrokken zijn. Aangenomen mag worden dat als gevolg van ver

schillende processen, zoals een stijgend opleidingsniveau, betere toegankelijk

heid van de wetenschap (wetenschapswinkels), maar ook de stagnerende econo

mische groei, bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden van werknemers

zijde steeds meer eisen met be trekking tot humanisering van de arbeidssituatie

zullen worden ingebracht, mede omdat aan financiele eisen niet tegemoet kan

worden gekomen. Dit zal impulsen geven aan activiteiten op het gebied van

humanisering van arbeid. Zo zijn bij de grafische industrie ergonomische

eisen met betrekking tot de werkplek in de CAO opgenomen.

Ook zal het stagneren van de economische groei ertoe bijdragen dat de maat

schappelijke kosten (ziekteverzuim, WAO) van inhumane arbeidssituaties ster

ker zullen meespelen bij de besluitvorming met betrekking tot het opzetten

van activiteiten op het gebied van de humanisering van arbeid.
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Naast deze economische factoren zijn ook technologische ontwikkelingen

en de maatschappelijke waardering hiervan van belang. Met name automa

tisering, schaalvergroting en het complexer worden van productiesystemen

hebben grote invloed op de inhoud en daarmee op de kwaliteit van het

werk. Volgens velen is er ook sprake van een kwantitatief effect in de zin

van een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen. Ontwikkelingen in de

electronische informatieverwerkingsapparatuur zullen ook in de administra

tieve sector grote veranderingen teweeg brengen (beeldschermen, micropro

cessoren).

Het besef begint steeds meer op te komen dat beinvloeding van technologische

ontwikkelingen nodig is, om te voorkomen dat technische oplassingen voor

productietechnische en bedrijfseconomische problemen leiden tot in menselijk

opzicht onaanvaardbare arbeidssituaties. Informatie is dan nodig over de

relatie tussen technologische ontwikkelingen en de kwaliteit van het werk.

Als voorbeeld kan hier genoemd worden de recentelijk op gang gekamen dis

cussie over het gebruik van beeldschermen.

Wat betreft de toekomstige ontwikkelingen binnen het terre in van de humani

sering van arbeid mag verwacht worden dat, naarmate ongunstige arbeidsom

standigheden minder voorkomen, het accent steeds meer zal verschuiven naar

problemen rond de individuele ontplooiing (kwaliteit van de arbeid) en de

medezeggenschap.

In dit verband is ook van belang de ontwikkeling van het wetenschappelijk

onderzoek op het gebied van de humanisering van arbeid. Voor humanisering

van arbeid is nog geen samenhangend geheel van wetenschappelijk onderzoek

en theorievorming voorhanden. Op deelaspecten is vaak redelijk gefundeerde

kennis aanwezig, met name op het gebied van de fysieke arbeidsomstandighe

den en de erganomie. De wetenschappelijke onderbouw van werkstructurerings

en medezeggenschapsexperimenten is echter veel minder sterk. De ontwikkeling

op dit gebied wordt voor een groat deel bepaald door normatief bepaalde en

vaak niet voldoende empirisch gevalideerde uitgangspunten. Niettemin is

tegelijkertijd duidelijk, dat een beperking tot verbetering van fysieke

arbeidsomstandigheden en ergonomische aspecten vaak niet tot een grotere

tevredenheid of motivatie bij de betrakkenen leidt.

Er is dan ook behoefte aan een multidisciplinaire aanpak van waaruit pro

blemen tegelijkertijd op meerdere aspecten kunnen worden benaderd.

Enerzijds zou hiermee de theorievorming op dit gebied op een hoger plan

gebracht kunnen worden, anderzijds zouden problemen bij de implementatie

(weerstand tegen verandering, onvoldoende meenemen van de economische

consequenties voor het bedrijf) hiermee beter behandeld kunnen worden.
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Samenvattend kan gesteld worden dat de belangstelling voor humanisering

van arbeid in de toekomst zal toenemen als gevolg van een aantal maat

schappelijke ontwikkelingen die deels sociaal-economisch van aard of tech

nologisch bepaald zijn en deels berusten op veranderende waardeoordelen

met betrekking tot arbeid. De aandacht voor fysieke arbeidsomstandigheden

zal blijven bestaan, doch de meeste groei in aandacht wordt verwacht in

het gebied van de ergonomie, de inhoud van het werk en de arbeidsverhou

dingen. Maatschappelijk gezien ziet men een duidelijke ontwikkeling in het

kader van het arbeidsvoorwaardenbeleid bij het streven naar Arbeidsplaatsen

overeenkomsten en in de discussies rond de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet.

Er zal hierbij op den duur behoefte bestaan aan een meer geintegreerde be

nadering van arbeidssituaties, waarin de verschillende aspecten in onder

linge samenhang met elkaar kunnen worden beinvloed. Vanuit het wetenschappe

lijk onderzoek zijn de hiervoar benodigde multidisciplinaire aanpak en inte

gratie van methadieken nag niet voorhanden.

Als belangrijke factor van invloed op de taekamstige kwaliteit van de ar

beid worden technalogische ontwikkelingen gezien. Er is nag onvaldoende

wetenschappelijke kennis vaorhanden over effecten van technologische ont

wikkelingen op de kwaliteit van het werk, zodat een bijsturende invloed

met behulp van dit soort kennis op de ontwikkeling van de technologie

vooralsnog problematisch is.

~~~~£h~i~g~~_~~E_~~EE~~~i~g_~~~_~~_~~~!l~~~ek~~!~~_~~~~_i~_E~l~Ei~_~~E

!i~~~£!~E!~g!~~g~lil~h~~~~

Rol van de overheid

Belangrijk is hier het beleid van het Ministerie van Sociale Zaken (~oZa).

De volgende punten kunnen worden genoemd:

- Er is een ontwerpwet op de arbeidsomstandigheden die binnenkort de oude

wetgeving zal gaan vervangen. In de nieuwe wet worden ook eisen gesteld

aan de niet-materiele arbeidsomstandigheden. De arbeidsinspectie zal

hierbij een controlerende functie hebben. Het is te verwachten dat de

nieuwe wetgeving een stimulerende werking zal hebben op humaniserings

activiteiten.

- De huidige subsidieregeling arbeidsplaatsverbetering loopt voorlopig

door tot 1980 (steeds! 60 miljoen per jaar). Na 1980 zal waarschijnlijk

voortgang op beperkte schaal plaatsvinden. Hoofdpunten zijn:

• geluidsbestrijding

vermindering fysiek zware, c.q. machine-gebonden arbeid en verbete

ring werkhouding. Er wordt naar gestreefd deze activiteit bij voor

keur te combineren met immateriele verbeteringen (vorming werknemers,
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vermindering monotonie van de arbeid, werk- en taakstructurering).

• zgn. kaderregelingen gericht op specifieke onderwerpen binnen gehele

bedrijfstakken.

• verbeteringen in het kader van herstructurering van bedrijfstakken

(NEREM), bijvoorbeeld vleesverwerking (pluimvee), natwasserijen,

ijzergieterijen, spinnerijen.

Tot nu toe zijn activiteiten zelden direct gericht op immateriele as

pecten, waarschijnlijk omdat de werkelijke kosten voor het bedrijf door

gaans veel hoger zijn dan de te verkrijgen subsidie.

- Er zijn plannen voor het ontwikkelen van een onderzoekprogramma naast de

huidige meer op directe praktische toepassing gerichte activiteiten. In

het kader hiervan is door SoZa aan de Stafgroep Strategische Verkenningen

TNO gevraagd de mogelijkheden na te gaan voor een zgn. trendstudie huma

nisering van arbeid.

Van SoZa-zijde is men geinteresseerd in de beantwoording van de volgende

vragen:

Kan TNO inbreng hebben in activiteiten in het kader van de subsidie

regeling arbeidsplaatsverbetering 1979 (zie genoemde onderwerpen)?

Zo ja, dan is een duidelijker ingang voor SoZa gewenst.

• Kan een methodiek ontwikkeld worden geschikt om bedrijfstakken multi

disciplinair "door te lichten" op aspecten die te maken hebben met de

kwaliteit van het werk?

Wat betreft het te verwachten beleid van het Ministerie van Economische

Zaken (EZ) kan het volgende worden opgetekend:

Rumanisering van arbeid wordt op EZ als bij uitstek een aangelegenheid

van SoZa gezien. Bij EZ staat het productiviteitsaspect centraal; humani

sering van arbeid wordt gezien als een nevenaspect bij de totale producti

viteitsontwikkeling. Niettemin is men bij een en ander betrokken door sub

sidieverstrekking (via de Commissie Ontwikkelingsproblematiek Bedrijven

(COB) en direct). Men is onder de indruk van de veelheid van activiteiten

van TNO op dit gebied en vindt dat TNO hieraan bij het bedrijfsleven meer

bekendheid zou moeten geven (bijv. via het VNO-blad). Men ziet een moge

lijke rol van TNO bij het bedrijfstakgewijs toepassen van kaderregelingen

arbeidsplaatsverbeteringen.

Ook het doorlichten van bedrijfstakken waaruit signalen (verzuim, verloop)

komen voor slechte werkomstandigheden ziet men als een mogelijke taak.

Financiering van TNO-activiteiten ziet men als een reele mogelijkheid

(eventueel samen met SoZa), ofwel via de COB, ofwel direct.
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~~!_g~~i~~i~_Q~~~i~~~!i~g~EE~~!~~~~i~~_~~~!iiy~~_ifQ~2

Via de Commissie Ontwikkelingsproblematiek Bedrijven (COB) van de Sociaal

Economische Raad, waarin overheid, werkgevers en werknemers zijn vertegen

woordigd, worden subsidies verstrekt (afkomstig van de ministeries van

Sociale en Economische Zaken) voor onderzoekingen van belang voor het be

drijfsleven. Ret gaat hier mede om projecten op het gebied van de humani

sering van arbeid, met name op het terre in van de werkstructurering en de

medezeggenschap. Rumanisering van arbeid zal in de toekomst een belangrijk

aandachtsgebied van de COB blijven, hetgeen o.a. tot uiting komt in plannen

met betrekking tot het oprichten van een werkgroep voor dit gebied. Gebruik

zal moe ten worden gemaakt van het bestaande contact tussen TNO en de COB

teneinde de plannen op elkaar af te kunnen stemmen.

~E~~g_~i~_~~~Eii~~!~y~~

De behoefte vanuit het bedrijfsleven aan humaniseringsactiviteiten lijkt

moeilijk te schatten, mede als gevolg van het feit dat behoefte niet altijd

tot vraag hoeft te leiden. Enerzijds zal voldaan moe ten worden aan wette

lijke verplichtingen (nieuwe wet op de arbeidsomstandigheden) en zal gerea

geerd moeten worden op productiviteitsproblemen die toegeschreven kunnen

worden aan de aard van de arbeidssituatie, anderzijds bestaat er duidelijke

weerstand tegen humaniseringsprojecten, vooral wanneer deze projecten duur

zijn en/of de gevolgen voor het functioneren van het productieapparaat niet

voldoende vooraf bekend zijn, dan wel ongunstig zijn.

Dit is vooral het geval bij grotere werkstructurerings- en medezeggenschaps

experimenten. Vanuit sociaal-wetenschappelijke hoek wordt dit als een van

de grootste belemmeringen gezien voor het op grotere schaal doen plaatsvin

den van dit soort experimenten. Kosten en consequenties voor verbeteringen

van de arbeidsomstandigheden c.q. ergonomische condities zijn doorgaans

duidelijker vast te stellen. Ret is hiermee in overeenstemming dat de aan

vragen vanuit het bedrijfsleven in het kader van de subsidieregeling ar

beidsplaatsverbetering vooral op dit soort verbeteringen gericht zijn. Op

bedrijfstakniveau lijkt wel behoefte te zijn aan meer globale beoordelingen

van de kwaliteit van de arbeid, met name met het oog op de arbeidsvoorzie

ning.

Van werknemerszijde lijkt een duidelijke behoefte te bestaan aan activi

teiten op het gebied van humanisering van arbeid. Verwacht mag worden dat

bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden dit soort aspecten een belang

rijke rol zullen gaan spelen.
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7. Mogelijke rol van TNO in de toekomst

In het voorgaande is op grond van een analyse van de huidige toestand en

te verwachten ontwikkelingen geconcludeerd dat humanisering van de arbeid

zich in de toekomst steeds meer als een belangrijk veld van onderzoek en

praktijkgerichte toepassingen zal gaan ontwikkelen. Het lijkt daarom ge

wenst dat TNO op dit gebied een duidelijk beleid gaat voeren, dat inspeelt

op de maatschappelijke vraag en de mogelijkheden die er in de toekomst zul

len zijn.

Van de genoemde ontwikkelingen lijken er drie voor een nadere beleidsbepa

ling van TNO in het bijzonder relevant:

1. De groeiende aandacht voor effecten van technologische ontwikkelingen

op de kwaliteit en de beschikbaarheid van arbeid en de behoefte aan

technische oplossingen en/of alternatieve technologieen om ongewenste

effecten op de inhoud van het werk te voorkomen.

2. De toenemende behoefte aan mogelijkheden om, mede met het oog op toe-

komstige ontwikkelingen, te komen tot een meer geintegreerde beoordeling

en verbetering van arbeidssituaties in plaats van de huidige, meer op

geisoleerde aspecten gerichte benadering. Het ontwikkelen van een multi

disciplinaire aanpak en integratie van methodieken en beproeving hiervan

in concrete projecten worden hiervoor als voorwaarden gezien.

3. De geleidelijke accentverschuivingen binnen het gebied humanisering van

arbeid van de fysieke arbeidsomstandigheden en ergonomische aspecten

naar problemen met betrekking tot de inhoud van het werk en medezeggen

schap.

Wanneer men zou willen inspelen op deze ontwikkelingen kan worden gesteld

dat, wat betreft punt I, TNO gezien het grote potentieel aan technische

deskundigheid in een gunstige positie verkeert om dit soort vraagstukken

aan te pakken.

Punt 2 is relevant, enerzijds omdat het ontwikkelen van een multidiscipli

naire aanpak nodig is om tegemoet te komen aan problemen met betrekking

tot de arbeid als gevolg van technologische ontwikkelingen (punt I).

Anderzijds is TNO ook hier in een gunstige uitgangspositie ten opzichte

van andere meer op geisoleerde aspecten gerichte onderzoekinstituten en

het sterk naar wetenschappelijke disciplines opgesplitste universitaire

onderzoek. Immers, de benadering van het TNO-onderzoek is in de meeste

gevallen probleemgericht en op enkele instituten (bijv. Nederlands

Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg) en centra bestaan reeds

multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.



Punt 3 is van belang omdat hieruit kan worden afgeleid nat, wanneer TNO

zich uitsluitend blijft richtell op de huidige sterke punten, namelijk de

fysieke arbeidsomstandigheden en de ergonomie, dit zal leiden tot een

geleidelijk meer perifeer wordende positie in het onderzoekveld humanise

ring van arbeid.

Op grond van deze ovenvegingen zuller, voJ.gens Je ,verkgroep de volgende

twee beleidslijnen gevolgd moe ten ',forden, 00. kort(~ termijn ka,l1 de eerste

beleidslijn (A) gevolgd worden, te:rwij 1 men et'naar kan. streven de~~e op

iets langere termijn te combineren met de tweede beleidsHja (B),

A. TNO bundelt de expertise op het gebied van de fysieke arbeidsomstandig

heden en de ergonomi2 en datgene viat op het gebied van de inhoud van

het werk plaatsvindt. Er moet gestreefd vlOrden na8.r een betere informa

tie-uitwisseling en een betere onclerlinge afst~mming van activiteiten,

terwijl in een aantal gevallen 2en meer geiategreerde (inhoudelijk en

organisatorisch) aanpak wenselijk is,

Ook ui t he t oogpunt van k,val)~te3ol.BVerbetering lijk.t een verbetcring van

de onderlinge cmllfQunica.tie van ~e18ng., Verder is het noodzakelijk dat

TNO op het gebied van de arbeidspL8htBvarbetering een duidelijker gezicht

toont aan de bui tenwereld (overhei.d. eD. b0d.dj fsleven). Ret meer systema-

tisch verspreiden van lnfoi~ma over de verrichtte en mogelijk te ver-

richten activiteiten D alsmede hat v.)('ch.:nden zijn van een centrale in

gang voor een j UlS i:.e doorverwij zing z1.jn hisrvoor een voorwaarde.

B. TNO speelt in op de huidige en te ver\vachten ontwikkelingen op het ge

bied van de humanisering van ·'1.x-beid. Ges i.::reef..l moet worden naar het op

bouwen van een onderzoekveld m~t betrekking tot de relatie technologie

- arbeid. Hierin passen de huidige activiteiten op het gebied van de

fysieke arbeidsomstandigheden~ de ergonomie en de inhoud van het werk,

maar ook. een meeromvattende benadering waarin deze aspecten gecombineerd

worden met een inbreng vanuit de (ontwerp) technologie en een grotere

nadruk komt te liggen op de inhoud van het werk. Activiteiten zouden

kunnen liggen op het niveau van de man - taak-relatie (werkstructure

ringsprojecten bij sterk door technologie bepaalde arbeidssituaties)

en op een meer globaal niveau, waarbij consequenties van technologische

ontwikkelingen worden bekeken mede met het oog op de arbeidsmarktpro

blematiek. Ook kan bedrijfstakgewijs de wenselijkheid van bepaalde

productiemethoden worden onderzocht en eventueel (ook als onderdeel van

een andere productiewijze) een alternatieve productietechnologie worden

ontworpen. Om de opbouw van nit onderzoekveld mogelijk te maken zullen

mogelijkheden voor meer fundarnenteel onderzoekwerk (ontwikkelen multi-
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disciplinaire aanpak en integratie van methodieken), alsmede voor

studie-activiteiten (t'.b.v. het ontwikkelen van een beleidslijn voor

het onderzoekveld) aanwezig moe ten zijn.

Rieronder worden een paar concrete voorbeelden genoemd van uitgevoerde

onderzoekprojecten en van mogelijke projecten in de nabije of iets ver

der liggende toekomst, waarbij TNO een rol speelt of zou kunnen spelen

op het interactiegebied technologie - arbeid.

a. Ontwikkeling tekentafel

Dit is een voorbeeld van een heel kleinschalig project op het gebied

technologie - arbeid. In het kader van een onderzoek aangaande ver

betering van de visuele werkomstandigheden bij de Topografische

Dienst bleek er duidelijk behoefte te bestaan aan een tekentafel met

ingebouwde lichtbak. Bij inventarisatie van de markt bleek nergens

een aan aile technische eisen voldoend type tekentafel te koop te

zijn. Door TNO werd een fabrikant overtuigd van het nut dit gat in

de markt op te vullen.

b. Polyester saheepsbouw

Verschillende TNO-instituten zijn geconfronteerd met het probleem van

de beheersing van het fabricageproces van polyester mijnenvegers.

Duidelijk is dat toepassing van dit materiaal bij grotere schepen

onder andere afketst op de onaangename werkomstandigheden (stank,

prikkeling, kleverigheid, enz.). Rier zou een dankbaar arbeidsterrein

liggen voor TNO om, door onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering

van deze werkomstandigheden, dit soort productieprocessen acceptabel

te maken.

a. Bouw Kreekrakdamsluizen

Ret bewaken van het scheepvaartverkeer geschiedt, op direct zicht en

via TV-monitors, vanuit een controleruimte hoog boven het sluizen

complex. In dit en vele soortgelijke projecten draaide de TNO-verte

genwoordigers mee als volwaardig ergonomisch lid van de bouwcommissie,

om vanaf de aanvang de relatie technologie - arbeid in te bouwen. Dit

~s een voorbeeld van een omvangrijker participatie in een redelijk af

gerond en overzienbaar ontwikkelingsproces. Als zodanig kan het wor

den gezien als een tussenvorm tussen het onder a. genoemde project

"tekentafel" en het onder d. te noemen project "arbeid in de haven".

d. Arbeid in de haven

Sinds jaren is met name met behulp van automatisering en mechanise

ring een ontwikkeling gaande van stukgoed naar bulk- en container

transport in zeehavens. Men heeft zich daarbij in sterke mate laten

leiden door technisch-economische berekeningen, waarbij de menselijke
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kant in het arbeidsproces als een lastig in te bouwen complicatie

veelal buiten beschouwing bleef. Uit studies over de gevolgen hiervan

(o.a. op werksatisfactie, arbeidsmarkt) blijken de sociale en zelfs

economische gevolgen van deze veronachtzaming allerminst te verwaar

lozen. Hoewel TNO zich nog nauwelijks op deze problemen heeft gericht,

zou het tot een participatie in dit proces (o.a. met behulp van onder

zoek) van technische veranderingen met inzet van sociale wetenschappers

moeten worden nagestreefd.

e. Industrie-ei Zanden in de Noordzee

Wat geldt voor de nog steeds doorzettende technologische ontwikkelingen

onder d. genoemd, geldt in nog sterkere mate voor het op de toekomst ge

richte project "industrie-eiland". Reeds nu is duidelijk dat aan de pro

blemen van ploegendienst, werktijden en -perioden zwaar moet worden ge

tild bij het nemen van de beslissing over de maatschappelijke wenselijk

heid van dit project. De tot nu toe uitgevoerde integrale studie heeft

laten zien dat met name milieu- en arbeidsaspecten grote invloed uitoefe

nen op de mogelijkheden van dergelijke eilanden. Tevens is gebleken dat

er grote behoefte bestaat aan integraal uitgevoerd beleidsonderbouwend

onderzoek op dit terrein.

f. Stuur- en regeZtaken

Technologische ontwikkelingen, aangeduid als "automatisering", hebben

grote invloed op de aard en daardoor ook op de kwaliteit van het werk

in industriele productie- en administratieve computersystemen. Door TNO

~s de laatste jaren een project "Stuur- en regeltaken" uitgevoerd, ge

subsidieerd door de COB, waarin vergelijkenderwijs een 25-tal van dit

soort arbeidssituaties met verschillende niveau's van automatisering

is onderzocht. Zowel bij hoog-geautomatiseerde productiesystemen als bij

administratieve computersystemen blijken de recente technologische ont

wikkelingen te hebben geleid tot problemen met betrekking tot de kwali

teit van het werk.

8. Consequenties

In het bovenstaande zijn op grond van de verrichte inventarisatie in en

buiten TNO, alsmede op basis van verwachtingen met betrekking tot toekom

stige ontwikkelingen, twee beleidslijnen aangegeven. Het volgen van deze

beleidslijnen heeft consequenties met betrekking tot de benodigde des

kundigheid, de te kiezen organisatievorm en de financiering.

1. Y~E~i!!~_~~!~~~~igh~i~

Bij uitvoering van beleidslijn A kan worden uitgegaan van de aanwezige
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deskundigheid. Bij uitvoering van beleidslijn B zal allereerst uitbrei

ding van de deskundigheid op het gebied van de inhoud van het werk (so

eiale wetensehappen, met name arbeids- en organisatiepsyehologie en

-soeiologie) benodigd zijn. Vanwege de economisehe implicaties die bre

der opgezette humaniseringsactiviteiten zowel op maatsehappijniveau als

op bedrijfsniveau kunnen hebben, zou nagegaan moeten worden of en onder

welke condities bij sommige projeeten ook een financieel-economische

inbreng gewenst is.

2. f~~~~g~~~!i~~_~~~E_~~_~Eg~~i~~!i~

Met betrekking tot de beide beleidslijnen kan een aantal taken geformu-

leerd worden en kan worden nagegaan in hoeverre de huidige organisatie

vorm hieraan tegemoet komt. Op basis hiervan kan een aanbeveling voor

een organisatievorm worden geformuleerd.

BELEIDSLIJN A

De huidige taken kunnen uit deze beleidslijn worden afgeleid:

- het signaleren en intern doorgeven van relevante informatie

- het geven van voorliehting, intern en extern

het stroomlijnen van ingangsmogelijkheden in TNO voor de buitenwereld

alsmede het intern doorverwijzen

- het onderling afstemmen van onderzoekprograrnma's

- het initieren van projeeten.

Wat betreft de huidige organisatiestructuur kan worden opgemerkt dat de be

staande (verticale) struetuur belemmerend werkt. Juist de samenwerking van

voornamelijk branchegeriehte instituten (bij de Nijverheidsorganisatie en

de Voedingsorganisatie) en probleemgerichte instituten (en stafgroepen)

zoals de Techniseh Physische Dienst, Instituut voor Zintuigfysiologie,

Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg en Stafgroep Strate

gische Verkenningen, zou moe ten worden gestimuleerd.

De verschillende uit de beleidslijn A afgeleide taken vragen om een hori

zontaal organisatie-element alsmede am een algemeen kader van waaruit tot

een onderlinge afstemming van onderzoekprogramma's kan worden gekomen.

Ingangsmogelijkheden zouden moeten liggen op het instituutsniveau waar het

de bestaande relaties betreft. Potentieel nieuwe relaties zouden hun ingang

moeten kunnen vinden boven instituutsniveau, waarbij een goede doorverwij

zing gewaarborgd moet zijn.

Externe voorlichting met een specifiek karakter zou moe ten plaatsvinden op

instituutsniveau, die met een algemener karakter boven instituutsniveau.
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BELE IDSLIJN B

Bij het volgen van beleidslijn B kan dit door de ad hoc werkgroep opge

stelde rapport worden beschouwd als een eerste aanzet tot een nadere

strategiebepaling op het terrein humanisering van arbeid. Deze strategie

zal verder uitgewerkt moeten worden, rekening houdend met:

- de verschillende belanghebbenden (werkgevers, werknemers, overheid)

- de ontwikkelingen die nationaal en internationaal plaatsvinden

- de algemene TNO-strategie

- het binnen TNO aanwezige potentieel en de mate van veranderbaarheid van

di t potentieel.

Dit houdt in dat naast het opstellen van de TNO-strategie voor het aandachts

gebied humanisering van arbeid een blijvende orienta tie mogelijk moet zijn

op de ontwikkelingen die zich binnen en buiten TNO voordoen, op grond waar

van de strategie en de daaraan gekoppelde prioriteitenschema's bijgestuurd

kunnen worden.

Organisatorisch gezien 1S hiervoor benodigd:

- directe betrokkenheid van de instituten als belangrijkste informanten

met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en als de organisatie-elementen

die voor de 1n- en doorvoering moe ten zorgdragen

- een directe relatie met het hoogste beleidsorgaan binnen TNO in verband

met afstemming op andere deelstrategieen en effectuering

- inschakeling van die groepen binnen TNO die beschikken over inzicht in

strategie-ontwikkeling en beleidsstudies in het kader van strategische

planning (Stafgroep Strategische Verkenningen).

YQQE~f~l_QEg!n!~!~Q!!~£h~_~~E~£f~~!

Wanneer we uitgaan van de hierboven aangegeven overwegingen dan is voor

het volgen van de genoemde beleidslijnen de huidige situatie niet geschikt.

Om de geformuleerde taken te kunnen uitvoeren zal een horizontaal organi

satie-element moeten worden ingebracht in de huidige verticale structuur.

Er zal hierbij gewaakt moe ten worden voor een oplossing met een te vrij

blijvend karakter waardoor de praktische mogelijkheden om de geformuleerde

taken te kunnen uitvoeren zullen ontbreken.

Ook zal op de op handen zijnde reorganisatie van TNO voor zover mogelijk moe- .

ten worden geanticipeerd. De ins telling van een zgn. dwarsverband humani

sering van arbeid (met taken en bevoegdheden als aangegeven in de interne

TNO-nota nr. 78 BWV 47 "Procedures voor dwarsverbanden en projecten") zal

een mogelijkheid bieden om de onder de beleidslijnen A en B geformuleerde

taken te kunnen uitvoeren. In dat geval zal gebruik kunnen worden gemaakt

va~ de bestaande ervaring binnen TNO met dit soort organisatievormen.
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Op grond hiervan stelt de werkgroep het volgende voor:

Het dagelijks bestuur van de Centrale Organisatie benoemt een zgn. dwars

verbandcomrnissie humanisering van arbeid. Deze dwarsverbandcommissie

krijgt de beschikking over een bureau "Humanisering van Arbeid" en verricht

de volgende taken, die zoveel mogelijk tegelijkertijd en in onderlinge

samenhang moeten worden uitgevoerd:

Het initieren en onderhouden van informatie-uitwisseling tussen insti

tuten.

- Het vervullen van een centrale ingangsiunctie en het geven van voarlich

ting met een algemeen karakter.

- Het adviseren met betrekking tot onderlinge afstemming van werkprogramma's

van verschillende instituten inzake de humanisering van arbeid.

- Het initieren en begeleiden van projecten met een multidisciplinair ka

rakter uit te voeren door meerdere instituten.

- Het nader uitwerken van het door de werkgroep geformuleerde plan met be

trekking tot de ontwikkeling van een onderzoekveld humanisering van

arbeid, waarin op het gebied van de relatie technologie-arbeid gestreefd

wardt naar een gecombineerde benadering gericht op de arbeidsomstandig

heden, ergonomische aspecten en de inhoud van het werk.

3. K~!!~!!£~!:Eigg

Voor het volgen van beide beleidslijnen zal zowel op kortere als op langere

termijn additionele financiering nodig zijn. Voor het opzetten van het

dwarsverband (waarvan het bureau bij een bestaand instituut of andere in

stantie kan worden ondergebracht) en het op korte termijn initieren van een

of enkele projecten met een multidisciplinair karakter, uit te voeren door

meerdere instituten, kan gedacht worden aan een subsidie uit de TNO-beleids

ruimte. Voor het entameren van dergelijke projecten op langere termijn is

een financiele bijdrage van de zijde van de overheid onontbeerlijk. Hiervoor

zijn twee redenen. Dergelijke meer geintegreerde projecten zijn relatief

duur en zullen naar verwachting in eerste instantie niet door het bedrijfs

leven zelf gefinancierd kunnen worden. Als tweede reden kan gesteld worden

dat, gezien het maatschappelijk belang van humanisering van arbeid, het

noodzakelijk is dat de overheid op dit terrein richtinggevend kan optreden.

Momenteel geschiedt dit onder meer in de vorm van de subsidieregeling ar

beidsplaatsverbetering, maar ervaringen in de omringende landen wijzen uit

dat een evenwichtige ontwikkeling op het gebied van de humanisering van

arbeid aIleen mogelijk is bij een gelijktijdige stimulering van zowel toe

gepaste activiteiten als onderbouwend onderzoek. Het verdient daarom aan

beveling dat TNO de overheid adviseert am naast, of gedeeltelijk in plaats

van de subsidieregeling arbeidsplaatsverbetering, eventueel via bestaande
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instanties zoals bijvoorbeeld de COB, een financieringsprogramma voor

onderzoekactiviteiten op het gebied van de humanisering van arbeid op te

stellen. Uit een dergelijk programma zouden research-activiteiten van

diverse onderzoekinstellingen, waaronder TNO, gefinancierd kunnen worden.
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Bijlage I

Samenstelling van de ad hoc werkgroep "0nderzoek humanisering van de arbeid/

arbeidsplaatsvebertering" ingesteld door de Werkgroep Nieuwe Researchactivi

teiten:

H. Hoolboom, arts (voorzitter)

Dr. C.L. Ekkers (secretaris)

lr. H. Bakker

Dr. J. Jongh

Ir. E.J.C. Paardekooper

lng. B.A. Schilperoort

lr. B. van Steenbrugge

Dr. J.J. Vos

W.C.L. Zegveld

Drs. J.J. Schwarz

Dr. M.A. Bleiker

Nederlands Instituut voor Praeventieve
Gezondheidszorg (Gezondheidsorganisatie)

Nederlands Instituut voor Praeventieve
Gezondheidszorg (Gezondheidsorganisatie)

Industrieel Diensten Centrum (Nijverheids
organisatie)

Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek
(tot 1 november 1978) (Gezondheidsorganisatie)

Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek
(Voedingsorganisatie)

Metaalinstituut - Centrum voor Metaalbewer
king (tot 1 juli 1978) (Nijverheidsorgani
sa tie)

Technisch Physische Dienst (Centrale
Organisatie)

lnstituut voor Zintuigfysiologie
(Rijksverdedigingsorganisatie)

Stafgroep Strategische Verkenningen/
Werkgroep Nieuwe Researchactiviteiten na
twee vergaderingen vervangen door:

Stafgroep Strategische Verkenningen
(Centrale Organisatie)

Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek
(Gezondheidsorganisatie)
(opvolger van J. Jongh)

Als rapporteurs traden op de secretaris en de voorzitter van de werkgroep.

Secretariaat: Nederlands Instituut voor Praeventieve
Gezondheidszorg
Postbus 124
2300 AC Leiden
tel. 071 - 150940
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Globaal overzicht (medio 1978) van TNO-activiteiten op het gebied van

humanisering van arbeid
---------------------------------------------------------------------------

Deelterrein

Fysieke werkomstan
digheden

Ergonomische
aspecten

Aanduiding van de TNO-activiteiten

- Onderzoek en adviesprojecten inzake klimaat (tem
peratuur, vochtigheid, Iuchtverversing) in werk
ruimten.

- Onderzoek en adviesprojecten inzake Iawaai en 1a
waaibestrijding in werkruimten.

- Onderzoek naar het v66rkomen en de preventie van
gehoorschade bij 1awaai in werkruimten en het op
steI1en van kriteria hiervoor.

- Onderzoek en adviesprojecten inzake de bestrijding
van stank en stof in werkruimten.

- Onderzoek gassendie vrijkomen bij het lassen (las
rook).

- Onderzoek en adviesprojecten inzake tri11ingen en
geluid op schepen.

- Project vei1igheidsschoeise1.

- Ontwikkeling werkwijze voor de vermindering van de
uitstoot van styreen uit polyesterharsen.

- Vermindering uitstoot van perchloor-ethy1een bij
chemische wasserijen.

- Toxico1ogisch onderzoek naar de schade1ijkheid van
stoffen in het werkmi1ieu bij inha1atoir, dermaa1
en/of oraal contact.

- Verbetering arbeidsomstandigheden in de v1eessector.

- Onderzoek en advies op het gebied van radio1ogische
vei1igheid.

- Onderzoek en advies inzake ver1ichting in werkruimte.

- Onderzoek naar effecten van geluid of fysiologische
functies van de mens.

- Onderzoek naar Iuchtbewegingen in werkruimten in
verband met de vespreiding van stof e.d.

- Scheepssimu1atorproject. Onderzoek van ergonomische
prob1emen bij het besturen van schepen.

- Ergonomische aspecten van visuele inspectietaken.

- Af1eesprob1ematiek bij bee1dschermen.

- Ergonomische inrichting in regelkamers.

- Onderzoek naar autocomfort.

Onderzoek naar lawaaihinder in verband met spraak
verstaanbaarheid.
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(vervolg)

Deelterrein

lnhoudelijke
aspecten van het werk,
arbeidsvoorwaarden en
arbeidsverhoudingen

Aanduiding van de TNO-activiteiten

- Onderzoek naar mentale belasting bij het gebruik van
verschillende typen prothesen.

- Opstellen van ergonomische criteria voor kraancabines.

- Onderzoek naar het effect van verschillende typen ver-
lichting op contrastweergave bij lees taken (kantoor
arbeid).

- Het ontwikkelen van een methode voor afstandbediening
bij lassen.

- Automatiseren van lassen, brandsnijden en verspanen.

- Ontwikkeling methode voor het werken met groepen met
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindpro
duct in de metaalsector.

- Werkoverleg in wasserijen.

- Onderzoek naar effecten van automatisering op inhou-
delijke aspecten van het werk en arbeidsorganisatie.

- Onderzoek naar sociale effectiviteit van productie
organisaties (samenwerking met para-universitair
instituut.

- Onderzoekingen naar oorzaken van ziekteverzuim.

- Kwalitatieve aspecten van de arbeidsmarktontwikkeling
in zeehavengebieden (samenwerking met instituut
buiten TNO).

- Onderzoek relatie technologische ontwikkeling en
arbeidsmarktverhoudingen te beginnen in de grafische
sector.

- Studie naar de wenselijkheid en modaliteiten van een
Industrie-eiland in de Noordzee (samenwerking met in
stituten buiten TNO).

- Onderzoek naar de onderbreking van het rijsproces bij
de broodbereiding met het doel nachtarbeid overbodig
te maken.

- Onderzoek naar de arbeidsbelasting bij buschauffeurs
met als doel het opstellen van aanbevelingen voor
werk- en rusttijden.
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ORGANISATIE VA~ DE VEILIGHEIDSZORG

". lie rwe ije r

Veil igheidsco()rdinator, Tedmische Hogeschool Eindhoven

I. Veiligheidszorg is een geintegreerd onderdeel van ieders taak

Het betrekken van het totale personeel van een bedrijf of ins telling

bij de veiligheidszorg kan een bijdrage leveren aan betere arbeids

omstandigheden in dat bedrijf of die instelling.

Om dit te bereiken is het nodig dat de veiligheidszorg deel uitmaakt

van het normale bedrijfsgebeuren en van het normale takenpakket van

aIle medewerkers, dus niet aIleen van bedrijfsdirecteuren en afdelings

chefs. Ook op de werkvloer mag de veiligheid niet gescheiden worden van

de taakstelling van aIle betrokkenen. Ret feit dat bepaalde taken meer

veiligheidsaspecten vertonen dan andere verandert hieraan niets.

2. De ingenieur en de veiligheid

Ook in de taak van de ingenieur zijn aspecten aan te wijzen die verband

houden met de veiligheid. In het algemeen kan gezegd worden, dat de taak

van de ontwikkelingsingenieur, de produktieingenieur en de constructeur

inhoudt, dat zij streven naar een efficiente bedrijfsvoering, dat is een

bedrijfsvoering, die als kenmerken draagt:

GOED, GOEDKOOP, VEILIG, OP TIJD en MENSWAARDIG.

Er kan slechts van een efficiente en goede technische prestatie worden

gesproken, wanneer ook aan de ongevallenpreventie (veiligheid) de volle

aandacht wordt besteed.

Het is de taak van de ingenieur risico-situaties die ontstaan of kunnen

ontstaan hij of door de uitvoering van zijn taak te onderkennen, maat

regelen te nemen om deze te voorkomen en als dat niet mogelijk is de te

voorziene risico's binnen aanvaardbare grenzen te houden.

Risico-situaties zijn situaties die schade kunnen toebrengen aan leven

of gezondheid van hen die in het produktieproces zijn ingeschakeld of van

hen die op de een of andere wijze - b.v. als ornwonenden of consumenten 

bij dit proces betrokken worden of de gevolgen daarvan ondervinden of

situaties die materiele schade kunnen veroorzaken.

Het is niet mogelijk aIle risicosituaties te vermijden. Absolute veiligheid,

waaronder wij verstaan het totaal ontbreken van elk gevaar onder aIle

omstandigheden, verkeerd gebruik en menselijk feilen inhegrepen, is

onhestaCl'ibaar. Er dient een afweging plaats te vinden en de grens moet

worden hepaald tussen aanvaardbare en onaanvaardhare risico-situaties.
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Het onderkennen van risico-situaties 1S 1n de eerste plaats een

technisch probleem. Bij het bepalen van wat aanvaardbaar is en van

wat onaanvaardbaar is, kunnen ook andere - b.v. ethische en economische 

aspecten een rol spelen.

3. De organisatie van de veiligheidszorg

~lg~~~~~

De ongevallenpreventie valt in twee categorieen uiteen:

a. het treffen van maatregelen, die de risico-situaties bij het normale

produktieproces tot een minimum beperken;

voorbeeld: het aanbrengen van voorzieningen, zodat geen brand kan

uitbreken; en

b. het treffen van maatregelen, die de gevolgen van het ontstaan van

risico-situaties door abnormale omstandigheden zoveel mogelijk beperken;

voorbeeld: indien toch brand uitbreekt - ondanks aIle genomen maat

regelen-moet de brand tot een minimum beperkt worden

(brandblusmiddelen, vluchtwegen, e.d.).

In principe zijn de lijnfunctionarissen voor de beide hierboven genoemde

categorieen verantwoordelijk. Zij zijn immers belast met een taak (efficiente

bedrijfsvoering), die tevens de zorg voor de veiligheid inhoudt binnen de

eenheid die aan hun leiding is toevertrouwd.

Y~i!igh~i~~~~!g_:_~!g~~i~~!~~_y~~_~~~~~~~!~ing

In een kleine onderneming kan in de regel de directeur/eigenaar het geheel

van zijn bedrijf goed overzien. Hij zal geen behoefte hebben aan een

speciale veiligheidsorganisatie, omdat hij het tot zijn taak rekent om

samen met zijn assistenten zorg te dragen voor een efficiente bedrijfs

voering.

Zodra echter het bedrijf wat groter is van omvang, uit verschillende onder

delen bestaat, waarvan de aktiviteiten moeilijker zijn te overzien

- b.v. omdat zij geografisch verspreid zijn - of indien het aantal

medewerkers van het hedrijf groeit, kan de leiding het niet meer stellen

zonder een goede organisatie van de veiligheidszorg.

Bet hoofd of de bestuurder van een onderneming is wettelijk aansprakelijk

voor de ongevallenpreventie in het bedrijf. Hij moet om deze aansprakelijk

heid te kunnen dragen, de veiligheidszorg organiseren. Hij kan niet volstaan

met het aanstellen van een veiligheidsfunctionaris en de mogelijkheden die
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de wet biedt tot delegatie van deaansprakelijkheid t.o.v. de

veiligheid zijn zeer beperkt.

De moderne produktiemethoden zijn veelal gebaseerd op deelarbeid;

er wordt dikwijls in groepsverband gewerkt en een groep kan moeilijk

verantwoordelijk gesteld worden. Verder zijn processen, machines,

apparatuur dermate ingewikkeld dat het ontwikkelen, construeren of

in bedrijf houden hiervan kennis vereist die in verschillende

vakgebieden aanwezig is en die maar zelden in een man verenigd is.

Afhankelijk van de aard en grootte van het bedrijf kan het verder

gewenst zijn bepaalde delen van de veiligheidszorg onder te brengen

in stafafdelingen of bepaalde lijnfunctionarissen - op grond van hun

vakkennis op een bepaald gebied - met een deel van de veiligheidszorg

mede te belasten. Hierbij valt te denken aan brandweerzorg, bedrijfs

geneeskundige zorg, toezicht op bepaalde apparatuur (liften, hijswerk

t ui gen e. d. ) .

In een bedrijf waarin een eigen brandweer wordt nodig geacht, moet

duidelijk worden aangegeven welke bevoegdheden de commandant van deze

brandweer heeft en in welke gevallen de lijnfunctionarissen verplicht

zijn om met deze functionaris samen te werken. Dit geldt ook voor even

tuele andere "specialisten". Hier is sprake van een voorgeschreven samen

werking. De lijnorganisatie blijft verantwoordelijk, maar mag niet

zelfstandig handelen doch uitsluitend in overeensternrning met de commandant

van de bedrijfsbrandweer of andere specialist.

Een duidelijke taakverdeling is nodig. Er mag geen twijfel bestaan omtrent

de verdeling van de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden.

Blijft een dergelijke taakverdeling achterwege dan ontstaat niet aIleen

de kans op onplezierige competentiegeschillen, maar - wat veel erger is 

er kunnen bepaalde delen van de veiligheidszorg tussen "wal en schip"

vallen, omdat geen enkele functionaris in het bedrijf die delen als

zijn taak beschouwt.

~~.!~i~~£..!~!!

De basis voor de organisatie dient vastgelegd te worden 1n een beleids-

plan, waarin de leiding van het bedrijf zich uitspreekt omtrent de wijze

waarap de veiligheidszorg in het bedrijf is georganiseerd en dat

- in grote lijnen - aangeeft waar de verantwoordelijkheden en de

bevoegdheden ten aanzien van de veiligheidszorg liggen.
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In het beleidsplan of in de op grond van dit plan gemaakte detail

regelingen zullen de hoofdlijnen worden aangegeven met betrekking

tot de veiligheidszorg. Ret plan zal o.a. kunnen aangeven:

- dat de lijnfunctionarissen verantwoordelijk zijn voor de veilig

heidszorg met betrekking tot het gedeelte van het bedrijf dat onder

hun beheer is gesteld;

dat in bepaalde gevallen de lijnfunctionarissen niet zelfstandig

mogen optreden, maar in overeenstemming moe ten handelen met andere

functionarissen;

- dat risico-situaties moeten worden gemeld en wat er met deze meldingen

moet gebeuren, waarbij de melder:

zich in principe moet wenden tot zijn onmiddellijke chef

• recht heeft op een duidelijk antwoord omtrent wat er aan

de hand van zijn melding zal worden gedaan

. recht heeft op "hoger beroep" indien hij meent dat aan zijn

melding niet voldoende aandacht is besteed;

- dat de lijnfunctionarissen (afdelingschefs) de veiligheidszorg binnen

hun afdeling of sectie moe ten regelen;

- dat deze regelingen de goedkeuring moeten hebben van de directie als

uiteindelijk verantwoordelijke

- wat de taak is van de veiligheidsdienst of van de veiligheids

functionaris(sen).

Op enkele van de hierboven genoemde punten zal hieronder nader worden

ingegaan.

2!g~~!~~!!~_~~~_~~_~~!1!gh~!~~~~!g_~!~~~~_~~_~!~~1!~g~~_L_~~S!!~~~

In artikel I I van het ontwerp-Arbeidsomstandighedenwet, welke wet de

huidige Veiligheidswet zal vervangen, wordt gesteld, dat de werkgever

en de werknemers moe ten samenwerken in het behartigen van de zorg voor

de veiligheid, de gezondheid en het welzijn binnen het bedrijf of

inrichting.

Deze democratisering van de vei ligheidszorg is een goede zaak, want

juist op het terrein van de veiligheidszorg 1.S sprake van een gemeen-

schappelijk belang en is er geen plaats voor tegens te llingen tussen

werkgever en werknemer. Verder is het gevoel er bij te horen voor ieder

van ons ongetwijfeld een van de belangrijkste voorwaarden om zinvol te

functioneren. Een belangrijk punt bij deze voorgeschreven samenwerking
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is, dat gebruik gemaakt wordt van kennis en ervaring die op het basis

niveau aanwezig 1S.

De praktijk heeft geleerd, dat het aanbeveling verdient de inspraak

procedure met betrekking tot de veiligheidszorg te structureren.

De arbeidsomstandighedenwet behandelt de ins telling van veiligheids

commissies in bedrijven. Dergelijke commissies kunnen goed werk doen

met be trekking tot adviezen op het terrein van de veiligheidsbeleids

voorbereiding en het veiligheidsbeleid in een onderneming of inrichting,

maar kunnen nimmer treden in plaats van het werkoverleg, dat in de lijn

organisatie thuis hoort en dat ook de veiligheid moet omvatten.

Het veiligheidsoverleg binnen de afdelingen of secties van een bedrijf

of inrichting moet een vast onderdeel zijn van het normale werkoverleg

dat op de werkplek plaatsvindt.

Wanneer van de verschillende werkeenheden wordt gevraagd dat zij hun

eigen veiligheidsregelingen opstellen, vormt deze taak een goed uitgangs

punt om dit te bereiken.

Het opstellen van een afdelings- of sectieveiligheidsregeling begint met

het maken van een risico-analyse. De chef en zijn medewerkers gaan

gezamenlijk na of de op de werkplek aangebrachte voorzieningen en de

toegepaste werkwijzen een voldoende mate van veiligheid garanderen of

dat verdere voorzieningen vereist zijn.

Ook onderzoeken zij of de verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten

aanzien van de veiligheidszorg duidelijk zijn aangegeven, hoe en bij

wie risico-situaties moeten worden gemeld en wat gedaan moet worden

indien er ondanks de genomen maatregelen toch een ongeval gebeurt.

Ook zullen er afspraken moe ten worden gemaakt volgens welke normen en

richtlijnen (b.v. publicatiebladen van de Arbeidsinspectie) de werkeenheid

zijn taken zal uitvoeren.

Bij het opzetten van dit werkoverleg ten aanzien van de veiligheid op

de werkvloer zullen de lijnfunctionarissen geassisteerd moeten worden

door veiligheidskundigen, die niet alleen in de beginfase maar ook

later dit werkoverleg begeleiden.
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!~~~_y~i1ig~~i~~f~n£!i2n~!!~~~n

Wanneer in een bedrijf of ins telling behartiging van de veiligheidszorg

consequent in handen gesteld wordt van de lijnorganisatie, heeft dit

vanzelfsprekend invloed op de taak van de veiligheidsdienst, de veilig

heidsfunctionarissen of veiligheidscoordinator.

Bij grotere bedrijven of inrichtingen zullen zij naast de hierboven

genoemde taak met betrekking tot het begeleiden en stimuleren van het

veiligheidsoverleg een coordinerende taak hebben, die de volgende elementen

kan bevatten:

- hulp verlenen bij het opstellen van het beleidsplan

- het ontwerpen van detailregelingen, ter uitvoering van het beleidsplan

(hierbij valt te denken aan de hierboven genoemde samenwerkings

regelingen bij centralisatie van bepaalde onderdelen van de veilig

heidszorg, zoals bedrijfsbrandweer, bedrijfsgezondheidszorg, bewaking,

technisch onderhoud hijswerktuigen, e.d.; verder aan voor het gehele

bedrijf geldende regelingen, zoals ongevalsmelding en registratie)

- het namens de directie behulpzaam zijn bij de invoering van de detail

regelingen (voorlichting) en het toezicht op het effect van deze

regelingen

- het informeren van de directie indien bepaalde beleidsprincipes in

de praktijk niet blijken te werken of niet tot het gewenste resultaat

leiden

- het periodiek evalueren (o.a. aan de hand van de plaatsgevonden ongevallen)

van het veiligheidsbeleid van de onderneming

- het doen van voorstellen tot wijziging of uitbreiding van het beleidsplan

of van de op grond van dit plan geldende detailvoorschriften.

Bij kleinere bedrijven zal het niet altijd mogelijk z1Jn de veiligheids

kundige uitsluitend met de hierboven beschreven coordinerende, stimulerende

en motiverende taken te belasten. Er bestaan echter in principe geen bezwa

ren tegen het door hem laten vervullen van andere taken, mits de verant

woordelijkheden en bevoegdheden duidelijk worden aangegeven. De veiligheids

kundige zal er zich in dit geval van bewust dienen te zijn, dat in zijn

persoon twee (of meerdere) functies verenigd zijn, elk met verschillende

ve r;) ntwoo rde 1 i.i kheden.
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4. Besluit

In dit artikel konden slechts enkele aspecten van de organisatie van de

participerende veiligheidszorg worden behandeld. *)

De geschetste organisatievorm sluit goed aan bij hetgeen wordt beoogd 1n

het ontwerp-Arbeidso~standighedenwet,nameIijk een behartiging van de zorg

voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn binnen bedrijven of

inrichtingen door samenwerking tussen werkgevers en hun medewerkers en

met steun van de daartoe aangewezen overheidsinstanties.

Nadrukkelijk moet er echter op gewezen worden, dat de invoering van de

Arbeidsomstandighedenwet aIleen niet voldoende is om het aantal bedrijfs

ongevallen te verminderen of de arbeidsomstandigheden in het algemeen te

verbeteren. Dit is ook de ervaring in andere landen die enige jaren geleden

een moderne wetgeving op dit gebied kregen. Nadat de Arbeidsomstandigheden

wet van kracht zal zijn geworden, zal zowel door de desbetreffende over

heidsinstanties als door de betrokkenen in de bedrijven en inrichtingen

gedurende lange tijd veel werk verzet moeten worden om de doelstellingen

van deze wet te realiseren. De Arbeidsomstandighedenwet moet gezien worden

als een uitgangspunt en een steun in de rug voor allen die betere werk

omstandigheden een goeJ hart toedragen en daaraan willen werken.

*)Zie voor een meer uitgebreide behandeling van dit onderwerp: De organ1sa

tie van de veiligheidszorg door J. Herweijer en Drs. P.M. Janssen in

DE VEILIGHEID, 54 (1978) no. 7/8 juli/aug 1978, bIz. 367 - 371.
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INGENIEUR EN STRALINGSBESCHERMING

Ir. Chr.J. Huyskens

Stralingsbeschermingsdienst, Technische Hogeschool Eindhoven

De samenleving ontleent grote voordelen aan het toepassen van radioactieve

stoffen en ioniserende straling inwetenschap en techniek. Het is echter

algemeen bekend dat dergelijke radiologische toepassingen ook nadelen kunnen

opleveren voor de mens en het milieu. Binnen het vakgebied van de stralings

hygiene of health physics richt men zich 01' de bescherming van de mens en zijn

omgeving tegen blootstelling aan ioniserende straling. Het kernprobleem daarbij

is dat zo zeker mogelijk moet worden gesteld dat eventuele nadelige gevolgen

acceptabel zijn in verhouding met het nut dat uit de toepassing van ioniserende

straling wordt verkregen. Onder ioniserende straling wordt verstaan de energie

rijke fotonenstraling zoals rontgen- en gamrtlastraling en deeltjesstraling zoals

alphastraling, betastraling, neutronen en andere zware deeltjes. De stralings

hygi(:nedeskundige of health physicist houdt zich bezig met de aard en de moge

li.ike omvang van de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van gevaar

lijke stralingsbronnen en met het ontwikkelen en toepassen van technieken en

methodieken ter bescherming daartegen. Deze omschrijving van het vakgebied

geeft zeker geen uitputtend overzicht van de deskundigheden en technieken die

in de hedendaagse stralingshygiene voorkomen. In algemene termen kan gezegd

w()rden dar het hier gaat om een interdisciplinair vakgebied tussen fysica,

biologie, geneeskunde, chemie, geologie, meteorologie en vele takken van

technische wetenschappen.

lk' stralingsbescherming is lange tijd een zaak geweest van vooral artsen en

radillbjoillgen. mede omdat de vroegste toepassingen van ioniserende straling

vooral binnen de medische wereld werden ontwikkeld, men denke aan de radiolo

I-~ie, en llok omdat aanvankelijk de aandacht vooral gericht was op de acute

somaLiscl!(' gl'volgen van straling voor de gezondheid. In de loop der Jaren

l'cllter is steeds duidelijker komen vast te staan dat bij de stralingsbescher

ming evenals dat het geval is bij conventionele vormen van veiligheidszorg

(bijv. brandbeveiliging) de nadruk dient te liggen op de preventie. Wanneer

dit in voldoende mate gebeurt dan is de noodzaak van curatief optreden door

en permanente aanwezigheid van medische specialisten zeer gering. De statis

tiekt·n hebi)cn aangetoond dat in de toepassingsgebieden van radiologische

techni l~ken de frequentie van voorkomen van bedrij fsongevallen aanzienlijk lager

is gt'weest dan in veel overige takken van industrie.
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Gepaard aan de boven beschreven ontwikkeling groeide met de jaren binnen de

sLralingshygiene de inbreng van technisch onderlegde wetenschappers. Hun bij

dragc tot de techniek van de stralingsbescherming bestaat uit het onwikkelen

en toepassen van technische voorzieningen, methoden en maatregelen die ertoe

moe ten leiden dat de blootstelling van mens en milieu onder normale omstandig

heden beperkt blijft tot een dusdanig laag niveau als redelijkerwijs haalbaar

is en dat bovendien de waarschijnlijkheid van optreden van ongevalsomstandig

heden beperkt blijft tot een aanvaardbare omvang.

Zeer globaal kan men een aantal invalshoeken onderscheiden van waaruit de

ingenieur bij de stralingsbescherming betrokken kan zijn. Er zijn ingenieurs

die hetrokken zijn bij de constructie van adequate afscherming van stralings

hronnen. Daarnaast zijn er de ingenieurs die werken aan het ontwikkelen van

tcchnieken of bijzondere meetsystemen die in de stralingsbescherming worden

toegepast. Een andere groep vormen de ingenieurs die bij hun werkzaamheden

stralingsbronnen en radiologische technieken toepassen.

Tcnslotte is er in deze willekeurige volgorde een aantal ingenieurs dat als

stralingshygienedeskundige werkzaam is.

In het vervolg wordt ingegaan op enkele facetten van de betrokkenheid van

de technisch ingenieur bij de stralingsbescherming.

Het ontwerpen van deugdelijke afschermingen van stralingsbronnen is een lnge

nieursopgave die in deze context vooral bestaat uit het dimensioneren van en

gestalte geven aan fysieke afschermingen ter bescherming van personen binnen

dl' mogelijke invloedssfeer van stralingsbronnen. Als bronnen van straling

kan het hier gaan om kernreactoren, deeltjesversnellers en radioactieve bronnen

zoaLs ze bijv. gebruikt worden in de radiografische industrie, de levensmidde

lenindustrie, de kunststofindustrie of radionuclidenlaboratoria. In dit ver

band zijn ook te betrekken de radioactieve bronnen en ioniserende straling

uit~endende toestellen (rontgentoestellen, versnellers) zoals toegepast in

de medische diagnostiek en therapie. In meest uitgebreide zin gaat het hier

om afschermingen waarvan de omvang, samenstelling en constructie geheel af

hangen van de aard en de sterkte van de stralingsbron alsook van de beoogde

toepassing en de betreffende omgeving. Onder afscherming wordt in dit verband

ook verstaan de constructie van de stralingsbron zelf en de directe omhulling

ervan. Deze kunnen immers impliciet verwerkte, afschermende werking hebben.

In die gevallen waarbij behalve van mogelijke uitwendige bestraling, ook nog

sprake kan zijn van verspreiding van radioactieve stoffen met de daaraan ver

bonden risico's van inwendige besmetting van personen of besmetting van het

milipu, moeten de bronconstructies en afschermingen gecombineerd worden met

v()()rzipning(~n die gericht zijn op het voorkomen van verspreiding van radio-
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actieve stoffen. Op kleine schaal kan het hier gaan om handschoenkasten

waar1n met radioactieve stoffen wordt gemanipuleerd. Op grote schaal gaat

het om technische installaties zoals afvalwaterinstallaties, luchtfilter

voorzieningen of complete radiochemische laboratoria en kernenergiecentrales.

Het ontwerpen van installaties t bronconstructies, toestellen en afschermingen

vraagt een goed samenspel van onder meer bouwkundigen, werktuigbouwkundigen

en stralingsfysici. Naast zeer gedegen kennis van constructie- en bouwtech

nieken moe ten theoretische en empirische gegevens over de verzwakking van

energierijke straling in materie worden verwerkt, e.e.a. in relatie met

het complex van stralingshygienenormen gericht op het voorkomen van onnodige

en ontoelaatbare stralingsbelasting.

20 wordt bijv. het ontwerp voor bouw en inrichting van een radionuclidenlabo

ratorium in wezenlijke mate bepaald door de eis dat de stralingsbelasting

van het betrokken personeel zowel als de verspreiding van radioactiviteit

buiten de werkruimte beperkt dienen te blijven beneden de daarvoor gestelde

grenzen. De stralingsafscherming, de eventuele afstandsbedieningen en con

trolemogelijkheden alsook bijv. ventilatievoorzieningen en de verwerking van

mogelijk radioactief besmet afvalwater dienen in het ontwerp van dergelijke

laboratoria te zijn verdisconteerd.

Door gezamenlijke inspanningen, vooral op het gebied van de geneeskunde, radio

biologie en genetica zijn in de loop der tijd binnen de stralingshygiene al

gemeen aanvaarde normen ontwikkeld voor de maximaal toelaatbare stralings

belasting van personen en het milieu. Deze normen kunnen, afhankelijk van

de beoogde toepassingen of de gebruikte technieken, worden vertaald in limiet

waarden voor individuele of collectieve stralingsdoses, grenswaarden voor

stralingsniveaus of hoeveelheden en concentraties van radioactiviteit. Willen

deze normen en limietwaarden meer dan louter academisch van waarde zijn, dan

moe ten de betreffende fysische grootheden ook gemeten en gecontroleerd kunnen

worden. De beperkingen van de medische wetenschap in dezen zijn enerzijds

gelegen in het feit dat stralingsdoses bij mensen eerst aan de hand van

acute biologische effecten kunnen worden vastgesteld wanneer het om relatief

hoge doses gaat en anderzijds in het feit dat de zgn. late effecten niet speci

fiek zijn voor ioniserende straling. Immers de herkenning als zodanlg van

deze late effecten als kanker en genetische schade, wordt ernstig bemoeilijkt

door de omstandigheid dat deze effecten ook het gevolg kunnen zijn van andere

oorzaken. Juist op het gebied van stralingsmeettechnieken is dan ook een be

langrijke taak weggelegd voor mensen met een technisch-wetenschappelijke op

leiding. Bij de ontwikkeling en toepassing van meettechnieken in de stralings

bescherming wordt specifieke technische deskundigheid op velerlei gebied ge

paard aan vaak zeer grondige fysische kennis van het fenomeen radioactiviteit
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en de wisselwerking van ioniserende straling met materie.

Stralingsbeschermingsmetingen spelen een rol op aIle terreinen van radio

logische toepassingen en kerntechniek. Dit varieert van kernenergie en deel

tjesversnellers via radiologisch onderzoek in laboratoria tot de vele varian

ten van industriele en medische toepassingen. De eisen die worden gesteld

aan het ontwikkelen van detectoren voor het meten van stralingsniveaus of

radioactiviteit hangen samen met de aard van de straling en de ordegrootte

van de te detecteren hoeveelheden. Zo gaat het bijv. in de persoons- en om

gevingsdosimetrie am het meten van fysische grootheden in een ordegrootte

die aanzienlijk kleiner is dan de relevante grenswaarden voor de stralings

belasting opJat tijdig genoeg een risico voor de mogelijke overschrijding

van deze limieten kan worden onderkend. Wanneer het gaat am het toepassen van

Jetectoren in meetinstrumenten of in meet- en regelsystemen behoeft het geen

toelichting dat de moderne elektronica en automatiseringstechnieken juist

vanwege het preventieve karakter van de stralingsbescherming van zeer groot

nut zijn. Oak hier kan gezegd worden dat het mes aan twee kanten snijdt;

enerzijds zal bij bestaande toepassingen de veiligheid van personen en het

milieu gebaat zijn bij verder gaande toepassing van automatiseringstechnieken

in beveiligingssystemen en anderzijds kan deze technische vooruitgang ertoe

bijdragen dat bijzondere toepassingen van radioactiviteit of ioniserende

straling die om veiligheidsredenen aanvankelijk achterwege bleven, alsnog

tot uitvoering kunnen worden gebracht.

Behalve in d£~ rol van ontwerper van fysieke afschermingsvoorzieningen en van

ontwikkelaar van stralingsmeettechnieken en meetmethoden kan de ingenieur

nog op vele andere wijzen betrokken zijn bij het omgaan met ioniserende stra

ling en radioactiviteit. Deze betrokkenheid kan onder meer bestaan uit het

g~bruiken van kleine radioactieve bronnen bijv. bij tracertechnieken, het

werken met sterke radioactieve bronnen in de industriele radiografie of het

(lmgaan met rontgentoestellen of deeltjesversnellers in bijv. medische toe

passingen en ook uit het werkzaam zijn in de kernenergiesector. In al deze

gevallen gaat het am toepassingen van ioniserende straling en radioactiviteit

die bewust gekozen zijn vanwege de daaraan verbonden voordelen.

[11 lt~ehnologisehe zin voorafgaande aan het stadium waarin de stralingsbronnen

kllllllt'n worden tocgepast, is er een fase waarin de betreffende radiologische

01 ke rnlpclln i sellp me thoden, technieken of zelfs gebruiksgoederen worden ont

wikk(·IJ. Zow£·l bij lH·t tOt'passen van radioactieve bronnpn en ioniserende

striding als bij het bl:.·tn~fft'nd(' ontwikkelingswerk en ontwerpen dient de

il1g('l1it'llr In vnldoende mate over stralingshygienische deskundigheid te be

s,'llikken. Het is soms erg moeilijk am te bepalen hoever deze deskundigheid

zicll zou moe ten uitstrekken, maar in ieder geval moet de ingenieur beschikken

clver ,:en redelijk inzicht in de aard en omvang van de risico's die aan radio-
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logische werkzaamheden en toepassingen verbonden zijn. Tevens dient hij op

de hoogte te zijn van de stralingsbeschermende maatregelen en werkwijzen en

deze oak toe te passen in de praktijk. Vanzelfsprekend houdt het noodzakelijke

kennisni veau direct verband met de fei telijke radiologische risico' s in de

betreffende situaties, daarnaast echter ook met zijn plaats binnen het orga

nisatorische verband waarbinnen de werkzaamheden worden verricht. Uitgangs

punt moet zijn dat de zorg voor de stralingsveiligheid evenals dat het geval

is bij veiligheidszorg in het algemeen, een wezenlijk bestanddeel is van een

ieders eigen werk. Wanneer naast de technische aspecten van het werk,

zoals dat vaak bij de ingenieur het geval zal zijn ook coordinerende of lei

dinggevende taken voorkomen, zal de daaraan verbonden mate van medeverantwoor

delijkheid voor de veiligheidszorg van invloed zijn op het vereiste deskundig

heitlsniveau. Ileze principiele benadering komt onder meer tot uiting in de

Nederlandse we tgeving m. b. t. radiologische activi tei ten (Kernene rgiewet 1963

met uitvoeringsbesluiten).

Een bijzontlere opdracht voor de ingenieur bij het ontwerpen van radiologische

technieken is er voor te zorgen dat de stralingshygiene aspecten van latere

toepassingen ervan voldoende in het antwerp worden verwerkt. Het kan daarbij

gaan am risico's voor de gezondheid van individuele personen alswel am volks

gezondheid op ruimere schaal. 20 geldt bijv. voor de rontgentoestellen ~n

ziekenhuizen niet aIleen dat er goede opnamen mee moeten kunnen worden gemaakt,

waaruit de arts voldoende medische informatie kan halen, maar oak dat de stra

lingsdoses van patienten beperkt moeten kunnen blijven tot een omvang die bij

een goede medische praktijk te verantwoorden is. Bovendien moeten de toestel

len voldoende veilig zijn voor het bedienend personeel. E.e.a. betekent dat de

betrokken ingenieur een apparaat dient te ontwerpen dat intrinsiek veilig is

pn dat hij zich oak moet bezig houden met het ontwikkelen van technische voor

zicningen en ()pnametechnieken, die dosisbeperkend werken. Een saillant voor

beeld waar het gaat am bijzondere verantwoordelijkheden van de ingenieur in

ontwerpprocessen, is de ingenieur die betrokken is bij de ontwikkeling van

technieken en voorzieningen in relatie tot de kernenergie en de daaraan ver

honden afvalverwerking. Irnmers geldt in dit verband dat de mate waarin de

stralingshygieneproblemen kunnen worden opgelost, bepalend is voor de aan

vaardbare omvang van kernenergie-opwekking.

Een ander voorbeeld van de bijzondere stralingshygienische inbreng die een

ingvnieur kan hebben geldt de ontwikkeling van gebruiksgoecieren waarin radio

actieve stoffen zijn verwerkt. Voordat dergelijke produktf'n op de markt komen

<lil'lll teruege te worden nagegaan of de beoogde toepassing oak niet zonder ge

bruik van radioactieve stoffen kan worden hereikt en bovf'ndien moet worden

n;lgl'gaan (If het nut van dp toepassing voldoende groot is in verhouding met
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de mogelijke risico's voor de volksgezondheid.

De meest specifieke vorm van betrokkenheid met de stralingshygiene geldt

voor de ingenieur die als stralingshygienedeskundige werkzaam is. Deze taak

komt voor bij bedrijven en instellingen waarbinnen op uitgebreide schaal

radiologische werkzaamheden worden verricht en bij de toezicht houdende

instanties. De taken en verantwoordelijkheden van deze stralingshygiene

deskundige worden in belangrijke mate bepaald door wettelijke voorschriften

en richtlijnen die gelden met betrekking tot het verrichten van radiologische

werkzaamheden. E.e.a. vanzelfsprekend gerelateerd aan het deskundigheids

nlveau en zijn relatie tot de vergunninghouder in de zin van de Kernenergie

wet.

Het noodzakelijke multidisciplinaire karakter van opleidingen in de stralings

hygiene voigt uit de in het begin van dit artikel gegeven omschrijving van

het vakgebied. In tegenstelling tot bijv. Groot-Brittanie en de USA bestaat

er in Nederland geen academische opleiding in de stralingshygiene. De in dit

verband relevante opleidingen bestaan uit cursussen die in interuniversitair

verband worden verzorgd voor academici of na-kandidaats studenten In aanver

wante studierichtingen. Daarnaast verzorgen enkele universiteiten en tech

nische hogescholen praktijkopleidingen en (deel)cursussen op het gebied van

de stralingshygiene, die vooral bedoeld zijn om studenten en medewerkers van

de eigen instelling de bij hun radiologische werkzaamheden noodzakelijke des

kundigheid bij te brengen.

Samenvattend wordt opgemerkt dat geen gedetailleerde beschrijving van het

vakgebied stralingshygiene is gegeven. Aangestipt is dat de stralingshygiene

zidl bezig houdt met de veiligheids-, gezondheids- en milieu-aspecten die

vl'rbonden zijn aan het toepassen van ioniserende straling. De nadruk ligt

op de preventie. De mogelijke betrokkenheid van ingenieurs bij dit multidisci

plinaire vakgebied is aangegeven.





DISCUSSIESTELLINGEN

I. Algemene stellingen (A. Brouwers, J.A.M. Graafmans, dr.ir. J.T.H. Lammers)

a. Technische produkten hebben invloed op de gezondheid en het welbevinden

van de mens. Hierbij komen zowel negatieve als positieve aspekten voor.

De aandacht hiervoor bij ontwerpprocessen staat in geen enkele verhou

ding tot die voor andere ontwerpkriteria.

b. Preventie is een multidisciplinair probleemveld. De aanpak hiervan ver

eist samenwerking tussen vele disciplines. Kommunikatiestrukturen, die

hiervoor noodzakelijk zijn, ontbreken.

c. De mate van deskundigheid binnen het eigen specialisme is omgekeerd even

redig met de vaardigheid en de interesse om binnen multidisciplinaire

probleemvelden samen te werken. Dit leidt tot een niet-erkennen van de

grote problemen die hierbij bestaan.

d. Multidisciplinaire probleemvelden vereisen karakterisering in een voldoend

groot referentievlak door de relevante deskundigen. Politieke stelling

name, gebaseerd op een specifieke mens-maatschappijvisie is slechts daarna

mogelijk en niet gelijktijdig, of erger nog, daarvoor.

e. In onze kultuur wordt de aandacht voor preventie overwoekerd door de aan

dacht voor curatie. De mens als levensgenieter is mede oorzaak van deze

wildgroei. Bijzondere beleidsaandaeht is daarom vereist om te komen tot

een noodzakelijke bijsturing van deze proeessen.

f. Een technische onderwijsinstelling dient een opdracht en de nodige

middelen te krijgen om voor de op de mens geriehte ontwerpaspekten,

onderwijssystemen te ontwerpen, "up-to-date" te houden, en toegankelijk

te maken voor teehnische studenten van HBO en TH tijdens en na hun

studie.

g. Preventief onderzoek dient bevorderd te worden desnoods ten koste van

euratief onderzoek.

h. Trage effekten op de gezondheid van de mens krijgen weinig of geen aan

daeht. Niet in de laatste plaats omdat deze moeilijk toegankelijk zijn

voor onderzoek. Onderzoek hiernaar dient zieh te riehten op modellen

die snelle evaluaties mogelijk maken (v.b. eel kweken, baeterie- en

schirmueltesten, mathematische modellen).
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2. A1gemene ste11ingen (prof.dr. S.L. Kwee)

a. Primaire preventie wi1 a1 in de fase van het ontwerpen en construeren

van technische hu1pmiddelen een betere verantwoording van het uiteinde

1ijke gebruik. Daarmee sluit primaire preventie aan bij de recente

ontwikke1ing van technology assessment, die tracht de gevo1gen van de

invoering van nieuwe technologieen al vooraf systematisch te evalueren.

b. De ontwerper van technische hulpmiddelen staat in de gangbare praktijk

ver af van de uiteindelijke gebruiker of consument. Tussen de twee in

staat de producent, die ervoor moet zorgen dat de technische middelen

ook economisch geproduceerd en zo ruim mogelijk beschikbaar gemaakt wor

den. Daarbij worden enerzijds de motieven en doelstellingen van de

ontwerper economisch bijgesteld en aangepast en anderzijds de behoeften

van de gebruikers vertaald en geinterpreteerd. AIleen in het directe

contact en de samenwerking tussen ontwerpers en gebruikers kan deze ver

tekening worden opgeheven.

c. Ruishoude1ijke apparaten en farmaceutische preparaten zijn makkelijk te

bedienen en toe te dienen. Ze worden met opzet zo gemaakt, dat het

publiek ze massaal kan kopen en gebruiken met een eenvoudige "gebruiks

aanwijzing". De eenvoud van de gebruiksaanwijzing verhult de comp1exi

teit en problematiek van de werking, uitwerking en nevenwerkingen van

technische middelen. Het is de bedoeling van de industriele producent,

dat het publiek de indruk krijgt dat techniek het "gemak" dient en dus

ook makkelijk beschikbaar en hanteerbaar is. Ret ideaal van de producent

~s, dat gebruikers en consumenten fungeren als zelfbedieners van appara

ten en ze1fbedieners van preparaten. Ingenieurs en medici die op de

hoogte zijn van de werking en nevenwerking van apparaten en preparaten

kunnen door preventieve voorlichting en samenwerking met gebruikers en

consumenten een kritisch en selectief gebruik bevorderen.

d. Risico is gestructureerde onzekerheid. Onze kennis van de structuur van

de samenhang waarbinnen een gebeurtenis plaatsvindt stelt ons niet in

staat om met zekerheid de uitslag ervan te bepalen, maar weI om de kans

op sukses van een handeling te berekenen. Van dit punt uit 1eiden twee

principieel verschillende wegen. Op grond van onze kennis kunnen we de

structuur proberen te verbeteren en zo de veiligheid van de totaa1

situatie te verhogen. Dit is de weg van de preventie. Op grond van onze

kansberekeningen kunnen we vooraf de schadelijke gevolgen taxeren en

door het heffen van premies naar rate die gevolgen economisch en finan

cieel compenseren. Dit is de weg van het verzekeringswezen. Verzekering

verhoogt niet de veiligheid maar maakt riskante ondernemingen economisch

mogelijk, zelfs met winst. Ret is van belang goed te onderscheiden tussen
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verzekering en preventie. Brandverzekering is welhaast het tegengestelde

van brandpreventie.

e. Risico's zijn net als prikkels en uitdagingen. Te weinig en te veel

dienen beide te worden vermeden. Daalt de waarde onder een beneden

grens, dan wordt het leven als saai ondervonden, en is men geneigd

om bewust risico's op te zoeken. Wordt daarentegen een bovengrens over

schreden, dan wordt de situatie als beangstigend en bedreigend ervaren

en neigt de mens tot paniekreacties. Binnen de marge fungeert en reageert

de mens optimaal. De complexiteit van het hedendaagse leven maakt dat

de grenzen dichter opeen komen te liggen. Preventie is in zekere zin

"morrelen aan de marges". Door structuurverbeteringen, zowel technisch

als maatschappelijk, proberen we de marges te verbreden. Daarbij moeten

we enerzijds de schijn van gemakkelijkheid en veiligheid, die kan leiden

tot saaiheid en verveling, en anderzijds de structureleen situationele

overbelasting, die de kans op beoordelingsfouten vergroot, vermijden.

f. In het systeem mens-machine kunnen we preventief zowel de machine beter

aanpassen aan de mogelijkheden en beperkingen van de mens als ook de

mens meer vertrouwd maken met de werking en nevenwerking van de machine.

In beide gevallen moeten we ervoor zorgen, dat het omgaan met en hanteren

van de machine voor de mens voldoende zinvolle uitdagingen inhoudt, zo

dat hij niet tot ongeinteresseerde werktuiglijkheid vervalt en zelf

machine wordt, en anderzijds de zintuiglijke en mentale belasting niet

zo groot wordt, dat de machine de mens gaat overheersen.

g. Ret leren omgaan met machines en motoren kan het best op jonge leeftijd

plaatsvinden, in de fase van sensori-motorische en neurologisch-cyberne

tische ontwikkeling. Ret gebruik van machines en motoren in het sociale

verkeer vereist echter een voldoende vertrouwdheid met de regels en

normen van dat sociale verkeer en een maatschappelijk verantwoordelijk

heidsbesef, die pas op latere leeftijd kunnen worden ontwikkeld. Eerst

moeten dus mens en machine onderling worden aangepast en daarna moeten

mens-machine en maatschappij onderling worden afgestemd. In beide fasen

kunnen we preventief de technische structuren van de machine en de socia

Ie structuren van de samenleving (inclusief de technische infrastructuren

daarin) beter aanpassen aan de mens.

h. We kunnen onderscheiden tussen actief risico en passief risico. Actief

risico zijn de gevaren en kansen op ongelukken voor onszelf en anderen

die we veroorzaken door onze handelingen en gedrag. Passief risico lopen

we in een situatie als gevolg van de structuur van die situatie en van

de handelingen van aile in de situatie betrokkenen. Preventie streeft naar

verkleining van zowel het actieve als het pas sieve risico. In het verkeer



- 290 -

wordt actief risico veroorzaakt door mankementen aan ons rijtuig,

agressief gedrag of rijstijl, verlaging van onze rijvaardigheid door

alcohol en bepaalde medicamenten, en passief risico door onoverzichte

lijke situaties, onvoldoende scheiding van verkeer met verschillende

snelheden, mankementen aan de infras true tuur , weersomstandigheden. Pre

ventie kan gericht zijn op de mens, door voorlichting, instruetie, dis

ciplinering, verhoging van kennis, inzicht, ervaring, liehamelijke en

geestelijke fitheid, verantwoordelijkheidsbesef, op de technische

middelen, door structurele verbeteringen, veiliger structuren, betere

hanteerbaarheid en bestuurbaarheid, en op de maatschappelijke situaties

en structuren, door goed aangepaste regulering, voorziening, infra

structurering, regelmatig onderhoud en controle.

1. Veiligheid wordt bereikt door een goed gefundeerde en verantwoorde infra

strueturele basis van technisehe en maatsehappelijke reguleringen en

voorzieningen te vestigen en onderhouden, en binnen de structureel vast

gelegde en voorgesehreven situatie voldoende ruimte en flexibiliteit

open te laten voor persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfstandige

keuzemogelijkheden.

De beste preventie is de situatie zo voor te structureren, dat daarin

de mensen zelf preventief kunnen oordelen, vooruitdenken en handelen.

3. Stellingen uit de gezondheidszorg (M.e. de Haan, directeur-geneesheer)

a. Het is voor de mens gezonder trappen te lopen dan met de lift te gaan.

Trappen moe ten daarom uitnodigend om te betreden gebouwd worden en

gelegenheid geven voor communicatie. Het is gewenst na te gaan of trappen,

die zo geconstrueerd zijn dat veel te zien is van wat er in het gebouw

gebeurt, vaker gebruikt worden.

b. In de instellingen van de gezondheidszorg neemt de multidisciplinaire

aanpak toe. In de gebouwen dienen meer ontmoetingsplaatsen voor mede

werkers gecreeerd te worden dan thans het geval is. De waarde van de

behandeling is m.i. recht evenredig met de wijze waarop het behandelings

team met elkaar omgaat en elkaar kent.

c. De naam ziekenhuis dient uit preventief oogpunt veranderd te worden in

gezondheidsinstituut.

d. Sinds de bestrijding der infectieziekten is veel aandacht besteed aan

ziekmakende factoren. De gezondheidsmakende faetoren verdienen meer

aandacht. Waarom duurt het ziekbed van de een langer dan van de ander?
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e. De huisarts leeft van gezonde fondsleden en zieke particulieren. Hij

heeft er belang bij fondsleden door te verwijzen naar de specialist en

de specialist heeft belang met verrichtingen. In hoeverre zijn dit ziek

makende factoren?

f. Van de ziekenhuis-directeur kan niet verwacht worden dat hij onnodige

onderzoekingen afremt. Zijn bedrijf eist om financieel gezond te zijn

produktie. Aan deze ongezonde toestand dient een eind te worden gemaakt.

g. Het ziekenhuis gebouwd met publiek geld moet een publieke functie hebben.

Het moet voor de in de omgeving van het ziekenhuis wonende mensen een ge

meenschapshuis zijn met kerkzalen, vergaderlokalen en gymnastieklokalen.

De overheid dient hieraan mede te werken en bijv. de oefenruimte voor de

fysische therapie zodanige afmetingen te geven dat het bijv. voldoet aan

de wedstrijdruimte voor volleybal.

4. Stellingen vanuit de gezondheidszorg (suggesties van prof.dr. R.L. Zielhuis)

a. Het gezondzijn van de mens wordt bepaald door enerzijds de erfelijke aan

leg, anderzijds door uitwendige invloeden tijdens en na de zwangerschap.

Het eerste bepaalt de speelruimte, het tweede de plaats binnen deze

ruimte waarin de capaciteit tot het gezond functioneren terecht komt. De

technische vormgeving van uitwendige factoren is derhalve mede bepalend

voor het gezondzijn.

b. De ontwikkeling van de mens wordt mede bepaald door zg. essentiele uit

wendige invloeden: aanwezigheid naar intensiteit, frequentie en duur is

nodig, mits niet te sterk/zwak, te vaak/zelden, te kort/lang. Derhalve:

optimalisering. T.a.v. lange duureffect moeten we waken tegen onder

belasting: te weinig lichaamsbeweging, geluid, beslag op geestelijke

vermogens, en tevens te weinig variatie in prikkels (monotonie, klima

tisering), en tegen belasting van slechts enkele functies.

c. Bij het ouder worden gaat de capaciteit van vele functies achteruit.

Deze achteruitgang wordt mede bepaald door het beroep dat er tijdens werk

en vrije tijd op gedaan wordt: "work feed-back concept of ageing".

d. Niet-essentiele uitwendige invloeden in werk en vrije tijd, bijv. ver

ontreiniging van water, lucht, voeding en ioniserende straling, zijn

als zodanig nooit nodig voor een gezonde ontwikkeling. De aanwezigheid

dient daarom steeds zoveel mogelijk geminimaliseerd te worden.

e. De vormgeving van woon-, werk- en recreatiemilieu wordt in hoge mate

bepaald door constructies en processen, ontworpen door ingenieurs. Het

is daarom dringend noodzakelijk dat aan de Technische Hogescholen een

voor aile studenten verplichte basisscholing wordt gegeven in mogelijke



- 292 -

consequenties van de vormgeving van de menselijke omgeving. Het niveau

van het onderwijs moet er toe leiden dat "ingenieurs kunnen afschatten

hoe diep het water is, zonder dat ze zelf nog leren te zwemmen". Boven

op deze algemene scholing, is per specialisatie een verder gerichte

meer specifieke scholing gewenst, waarbij directe confrontatie met ge

zondheidskundigen noodzakelijk is.

Opm.: Deze stellingen hebben alleen betrekking op het menselijk gezondzijn;

mutatis mutandis geldt hetzelfde voor invloeden op plant, dier, ecosystemen.

Afgezien van de schade hieraan toegebracht als zodanig, heeft zo'n schade

op de duur ook weer indirect consequenties voor de menselijke gezondheid.

5. Stellingen over voeding en preventie (mevr.ir.J.Hammink, dr.ir.Kromhout)

a. Bij voorlichtingsactiviteiten die gericht zijn op de preventie van

ziekten behoort voeding een belangrijke plaats in te nemen.

b. Een gezond of ongezond voedingsmiddel bestaat niet; het totale voedsel

pakket kan de gezondheid positief of negatief beinvloeden.

c. Vit voedingskundig oogpunt is de inhoud van het broodtrommeltje te pre

fereren boven wat op dit moment in veel kantines wordt aangeboden.

6. Stellingen over preventie in het verkeer (prof.dr. H. Bouma)

a. Verkeersmogelijkheden vergroten de lichamelijke en geestelijke bewegings

vrijheid.

b. Het verkeer kan gezond gemaakt worden.

c. De hoge graad van oplettendheid, verkeersinzicht en zelfbeheersing die

nu voor een veilig verkeer voortdurend nodig is valt buiten normale

menselijke mogelijkheden.

d. Gemengd verkeer behoort ongeveer gelijke snelheden te hebben.

e. De status van een rijbaan (rijrichting, soort verkeer) moet voortdurend

zijn aangegeven.

f. Het momentane onveiligheidsniveau kan via automatische metingen aan ver

keersdeelnemers visueel en auditief worden teruggemeld; of/en gebruikt

voor automatische voertuigbeinvloeding.

g. Auto's behoren zowel veilig te zijn voor inzittenden als voor aangeredenen.

h. In geluidshinder moet zowel de maskerende werking op ander geluid worden

bestreden als de irrelevante opvallendheid.

1. Er moet een krachtige onderzoeksinspanning worden georgan;seerd, waarbij

de Technische Hogescholen afspraken maken over wie primaire onderzoeks

verantwoordelijkheid aanvaardt voor deelgebieden.
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]. Om onze leefwereld te beheersen moeten we de techniek inzetten waar

we die het hardst nodig hebben.

7. Stellingen over ergonomie (dr. J.A. Landeweerd)

a. Tenzij de ergonomie zich preventief opstelt, zal van impact op de zich

snel veranderende wereld nauwelijks sprake zijn.

b. Stelling 7.a. impliceert, dat een aanpak nodig is, waarbij ergonomische

overwegingen reeds in de ontwerpfase van technische objecten moe ten

worden ingepast.

c. De in ontwikkeling zijnde ergonomische ontwerpmethode is daarom in veel

gevallen zinvol, daar zij is ingesteld, niet op het ontwerpen van tech

nische objecten maar op mens-machine-systemen.

d. Een inleiding in de ergonomie zou verplicht onderdeel van elke ingenieurs

studie dienen te zijn (stelling 8 bij mijn proefschrift).

e. Meetmethoden en -technieken voor welzijns- en welbevindingscriteria zijn

minder ver ontwikkeld, dan voor technisch-economische criteria. Dat wil

niet zeggen dat de eerstgenoemde daarom minder aandacht verdienen bij

het ontwerpen van technische objecten die hierop invloed kunnen hebben.

f. Toepassing van de ergonomie in de preventie kan zeer worden gestimuleerd

door het aanstellen van een coordinator voor het geven van voorlichting

en het organiseren van cursussen aan belangrijke deelgenoten.

8. Enkele stellingen overgenomen van het symposium over veiligheid TH Delft

II en 12 oktober 1978

a. In de tijd dat er mannen op de maan lopen moet het mogelijk zijn veilig

heid-gezondheid-milieuproblemen met behulp van wetenschappelijke kennis

beter aan te pakken dan tot nu toe het geval is.

b. Het gebruik van de "human factors" als het zoeken naar zondebokken staat

een wetenschappelijke aanpak van veiligheidsvraagstukken in de weg.

c. Het beperken tot en het onderscheid in wonen-werken-vervoer is op dit

Symposium functioneel, maar kunstmatig. Immers, mensen en maatschappij

zijn niet in onafhankelijk van elkaar werkende delen te splitsen.

d. De wijze waarop risicoproblematiek wordt gezien is groepsafhankelijk

en voortdurend aan verandering onderhevig. Het is daarom onterecht de

aanvahrdbaarheid van risico's los te koppel en van de sociale context

waarin ze worden gelopen.

e. Een juiste beoordeling van de onderlinge samenhang tussen veiligheids-,

gezondheids-, milieu-aspecten is als een tafel met drie poten; bij onge

lijke poten staat de tafel scheef, laat men een poot weg, dan valt hij om.
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f. Zonder samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke disciplines

en een koppeling naar de praktijk is verantwoorde aanpak van veiligheids

vraagstukken niet mogelijk.

g. Vakkundige aandacht voor (systeem)veiligheid werkt maatschappelijk gezien

en op langere termijn ook bedrijfseconomisch, kostenbesparend.

h. De wetenschapsontwikkeling werd gekenmerkt door verdere specialisatie

en uitsplitsing van vakdisciplines. Dit heeft er toe geleid dat complexe

vraagstukken rond veiligheid-gezondheid-milieu niet meer binnen een

discipline benaderd kunnen worden.

Ontwikkeling van interdisciplinaire samenwerking en nieuwe wetenschappen

is nodig. Veiligheidskunde is zo'n wetenschap.



INGENIEUR EN LAWAAI

door: Prof.ir.P.A.de Lange (Technische Hogeschool Eindhoven)

Inleiding

"Muziek van de arbeid" was, niet eens zo lang terug, de pendant van "de roken

de schoorsteen", als symbolische aanduiding voor de vreugde, die wij dienden

te beleven in de groei van dic, industrie, van de produktie als welvaartscheppers.

We denken er nu weI anders over, genuanceerder. Na de geslaagde industriali

satie en de verworven welvaart, kreeg het welzijn onze aandacht. We consta

teerden de nadelen van de geindustrialiseerde, gemotoriseerde samenleving

voor lichamelijke en geestelijke gezondheid. Water-, lucht- en bodemveront

reiniging kregen aandacht, en -wat later nog- de lawaaibestrijding.

In het kort enige historie.

In 1973 bracht de Gezondheidsraad advies uit aan de Minister van Volksge

zondheid en Milieuhygiene, en beval het tot stand brengen aan van een Wet Geluid

hinder. In 1975 is die ingediend, en in 1979 aanvaard. In de tussenliggende

jaren is op een breed front onderzoek gedaan - als aanvulling op het vele

dat al heel lang bekend was. Er is veel nieuwe kennis verkregen, en n~g

in aantocht als resultaat van de vele tientallen opdrachten die zijn uitge

gaan vanwege de I.C.G.: de Interdepartementale Commissie Geluidhinder. Er

wordt daaraan ca. f 12.000.000,- per jaar gespendeerd; de stroom ICG-rappor

ten houdt aan. 20 ook trouwens de stroom literatuur.

Van de vele andere activiteiten die de laatste 10 jaar op gang zijn gekomen

nopm ik de cursussen van allerlei aard die grote belangstelling ondervinden.

Velen moe ten nu meer weten over lawaai en lawaaibestrijding dan hun opleiding

hun heeft verschaft. Fabrikanten van meetapparatuur, leveranciers van speciale

artikelen, uitgevers van tijdschriften, organisatoren van beurzen, zij allen

realiseren zich heel goed dat "there is money in that noise".

~ Bijlage bij het symposiumboek "Ingenieur en Preventie".

Voordracht uitgesproken tijdens het symposium op 26 oktober 1979.
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In vele sectoren van het maatschappelijk levan» te vec1 om op te noemen» is

nu sprake van lawaaibewustheid. Wat, en daartoe zal ik mij hier verder beperken,

is de taak van de ingenieur hierin?

Welke ingenieur

Voor outsiders is de aanduiding ingenieur vaak a1 voldoende, zoals omgekeerd

de leek spreekt over de arts» de "dokter".

Aan een Technische Hogeschool en in de technische wereld kijkt men iets ver

der, en is het onderscheid tussen bijvoorbeeld een bouwkundig ingenieur en

een natuurkundig ingenieur bijzonder groot. Maar als het goed is hebben beiden

in een aantal opzichten toch dezelfde "habitus", dezelfde houding tegenover

problemen en de methoden van oplossen daarvan.

Bij enig nadenken blijkt» dat bijna aIle ingenieurs betrokken zijn of behoren

te zijn bij de geluidhinderproblematiek» al vallen de ene "soort" andere taken

toe dan de andere. Een werktuigkundig ingenieur realiseert zich dat zijn

vakcollega's verantwoordelijk zijn voor veel van het geproduceerde lawaai,

zowel wat het produceren als wat de produkten betreft.

Laat ons, om ons beeld wat scherper te kunnen maken» enkele gegevens bekijken.

Tabel I. Percentages gehinderde Nederlanders / omvang probleem.

%

bron ondervindt regel ernstigmatig hinder waarvan

wegverkeerslawaai 3S 10

buren-lawaai 25 S

vliegtuiglawaai 10 2

industrielawaai 10 3

ander (w.o. recreatie) 5 I

tesamen: 50 10-15

Bron: Memorie van Toelichting Ontwerp Wet Geluidhinder.
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Trachten wij nu de categorieen uit de tabel te relateren aan de soort inge

nieurs die er rechtstreeks bij betrokken is, dan komen we tot de volgende

tabel.

Tabel II. Bemoeienis van ingenieurs met lawaaisoorten.

"soort" verkeer buren vliegtuig industrie recreatie

w.i. x x x

c. i. x

b.i./planoloog x x x x x

e.~. x x x

t. x

bdk. i. x

scheepsb. x x

vliegt. i. x

Een aantal soorten ingenieurs is weggelaten, hoewel zij, soms zelf zeer fre

quent, maar dan als hulpwetenschap mee doen (wiskunde).

Een uitzondering vormen de ook niet genoemde n.i.'s die zich van oudsher met

geluid bezighouden, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van methoden en tech

nieken om geluid te beheersen, en van meetmethoden en meetinstrumenten.

Ret is weI duidelijk, dat vele ingenieurs in aanraking komen met de geluid

hinderproblematiek. Ret verbaast dan weI, dat zij in hun studie nog zo weinig

daarover te horen krijgen. Daarover wat meer aan het eind van deze bijdrage.

Relatie met andere disciplines

uit de jaren zestig dateert de roep om multi-disciplinaire aanpak van pro

blemen in de samenleving. Mono-disciplinair lieten, zo leerde de ervaring,

allerlei vraagstukken zich niet meer oplossen.

De lawaaibestrijding is bij uitstek zo'n probleemgebied. In feite hebben de

beroeps-akoestici -zij werken al ruim dertig jaar op dit terrein- dit al

spoedig ingezien. De schrijver, civiel ingenieur, werd er ruim 30 jaar gele

den door natuurkundige collega's bij gehaald, omdat de studie-onderwerpen van
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toen (dat z~Jn nog die van nul) op het terrein van de bouw lagen, een vreemd

gebied voor fysici, maar niet voor civiel ingenieurs.

Al vroeg ook werd ingezien, dat psychologen en fysiologen moesten worden in

geschakeld als invloeden op de mens moeten worden bestudeerd, en daaruit zo

genaamde dosis-effect-relaties afgeleid als basis voor criteria en overheids-

normen.

De groep disciplines is nu uitgebreid met sociologen, juristen en bestuurs

deskundigen, terwijl ~n de ingenieurs-disciplines velen zich dagelijks met

geluidhinderproblemen bezighouden.

Ret zal duidelijk zijn, dat de ingenieurs-niet-specialisten, over w~e ik zo

dadelijk zal spreken, bereid en in staat zullen moeten zijn met deze mensen

samen te werken - gezien de nadruk die in vele studierichtingen al jarenlang

op het belang van zo'n samenwerking wordt gelegd, zal deze in de toekomst

geen struikelblok voor goede resultaten behoeven te zijn.

Akoestische taken voor werktuigkundig ingenieurs

In deze bijdrage kan ik slechts op punten van eminent belang wijzen bij de

beschrijving van ingenieurs-opgaven in de lawaaibestrijding.

Een groot probleem, van gezondheidstandpunt, vormt het gevaar voor lawaai

doofheid, dat voor vele tienduizenden in hun werkomgeving bepaald reeel is.

De volgende tabellen geven wat recent cijfermateriaal:

Tabel III. Procentuele kans op gehoorbeschadiging bij aantal jaren bloot

stelling aan lawaai (exclusief ouderdomsdoofheid).

equivalent
continu ge- aantal jaren blootstelling
luidniveau
dB(A) 5 10 15 20 25 30 35 40 45

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 1 3 5 6

1:1
8 9 10 7

90 4 10 14 16 18 20 21 15

95 7 17 24 28 29 31 32 29 23

100 12 29 37 42 43 44 44 41 33

105 18 42 53 58 60 62 61 54 41

110 26 55 71 78 78 7/ 72 62 45

115 36 71 83 87 84 81 75 64 47
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Tabel IV. Werknemers in Nederlandse bedrijven, die aan schadelijk

lawaai zijn blootgesteld.

geluidniveau industriele werknemers cumulatief

in dB(A) aantal percentages aantal percentage

> 100 59.000 5 59.000 5

95-100 95.000 8 154.000 13

90- 95 117 . 000 10 271 .000 23

85- 90 141 •000 12 412.000 35

80- 85 165.000 14 577 .000 49

< 80 600.000 51 1• 117. 000 100

Gegevens van IMG-TNO, 1976.

De tabel IV is ontleend aan de ISO-norm R.1999 van 1975, die e~sen ten aan-

zien van de toelaatbaarheid van lawaai in verband met gevaar voor gehoorbe

schadiging stelt. Als criterium hanteert men een gemiddelde gehoordrempel

verschuiving van 25 dB of meer in de octaafbanden 500, 1000 en 2000 Hz.

Hoewel er twijfel bestaat aan de juistheid van dit document, staat onomstote

lijk vast, dat in zeer vele bedrijven in ons land maatregelen genomen moeten

worden. Dat gebeurt ook, zij het in traag tempo. Het bestaande wettelijke

kader maakt het weI mogelijk, maar de Minister aarzelt nog met het defini-

tief vaststellen van een grenswaarde. Hij heeft daartoe redenen in de eco

nomische gevolgen die nu voor vele bedrijven te zwaar kunnen zijn. Toegegeven

moet worden dat het soms dan ook uiterst moeilijk, bezwaarlijk of kostbaar is de

noodzakelijke lawaainiveaudaling te realiseren. Soms is dit echter ook heel

simpel, en zelfs niet eens duur. Merkwaardig, dat het ook dan nog niet

gebeurt:

Vermeldenswaard is, dat in sommige gevallen de geluidniveaudaling gepaard gaat

met de mogelijkheid van sneller, en dus goedkoper produceren. 't Lijkt para

doxaal, het is waar:

Er deed zich niet lang geleden in een Nederlandse fabriek zo'n geval voor.

Ik kan slechts constateren, dat de ingenieurs -en dat zijn toch doorgaans

w.i.'s- die de produktiewijze, de gereedschapsmachines ontwerpen, de eerst

verantwoordelijken moeten zijn ten aanzien van het lawaaiaspekt. Zij mogen

in feite hun werk niet afleveren als er sprake is van ontoelaatbaar lawaai

als bijprodukt. Een zodanige machine deugt niet, want zij heeft een werking

die giftig is voor de oren, om zo te zeggen.
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Het kan voorkomen, dat een bepaald vervaardigingsprincipe, "eo ipso" tot te

veel lawaai leidt. Dan deugt het principe niet meer, het moet worden verlaten

en worden vervangen door een akoestisch beter principe. Twee voorbeelden noem

ik:

- het fabriceren van conservenblikken;

- het weven.

Voor beide bestaan mogelijkheden tot ingrijpende verbetering.

Voor beide is dan een heel andere vervaardigingsmethode nodig.

Er is al heel wat bekend over de wijze waarop principieel stiller kan worden

gewerkt, er wordt aIleen nog weinig van deze kennis gebruikt.

Wat door de machines wordt geproduceerd, moet al naar z~Jn bestemming, ook

aan een akoestische eis voldoen. Wat vervoermiddelen betreft, van vliegtuig

tot bromfiets, is dit al lang duidelijk, en de ontwerpers houden er rekening

mee, soms onder grote druk van de samenleving: denkt u aan de jetmotor, die

veel en veel stiller kon dan in de jaren zestig mogelijk leek ( en nota bene

66k duidelijk zuiniger:) (internationale geluidartificatie van vliegtuigen,

naar Amerikaans voorbeeld).

Vele andere produkten, en systemen, die doorgaans het werk zijn van w,i. IS,

vereisen zo de aandacht. In willekeurige volgorde noem ik zaken als ventila

toren, compressoren, hydraulische en pneumatische aandrijvingen.

11;1 de gebruikelijke systematiek van de lawaaibestrijding, gekenschetst door

het schema van figuur hebben we ons vooral beziggehouden met de zoge-

Fig. 1

I
BRON

I
PAD [~~; I

naamde primaire lawaaibestrijdin~ aan de bron. Geheel zuiver ~s het schema

niet te volgen: ook afscherming onmiddellijk aan of nabij de bron, bijvoor

beeld omkasting van bepaalde gedeelten van een machine, wordt nog set de pri

maire bestrijding gerekend. Zo ook bijvoorbeeld het aanbrengen van een geluid

demper achter een motor of ventilator.

In vele gevallen zal het onderzoek, voorafgaand aan te nem,::n maatregelen, het

werk van experts moeten zijn. Die zijn er in ons land in ruime mate; Nederland

was er wat dat betreft vroeg bij, vroeger dan menig ander West-Europees land.

Het is echter nodig dat er in het advies zoekend bedrijf gesprekspartners
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zijn voor de adviseur, mensen dus die tijdig het voor hen zelf niet oplos

bare probleem herkennen en dan met de van buiten aangetrokken adviseur samen

werken. De adviseur op zijn beurt ervaart het meestal als hoogst nuttig zo

te kunnen werken; het komt het resultaat zeer ten goede.

Wat hier gezegd is voor de w.i. geldt tot op zekere hoogte ook, en soms in

het bijzonder, voor de bedrijfskundig ingenieur. Op hem rust een zelfde ver

antwoording; hij is misschien eerder geneigd zijn aandacht aan het probleem

te schenken.

Tot slot van deze paragraaf, en om te laten zien dat het niet om hobbyisme

van enkele vakidioten gaat, citeer ik u artikel 179a van het V.B.T. (Veilig

heidsbesluit voor fabrieken en werkplaatsen, 1938), welk artikel op 4 januari

1977 is gepubliceerd, maar nog niet in werking is.

1. Machines, werktuigen, apparaten of installaties moeten van zodanige

constructie zijn, zodanig ingericht, opgesteld of ondersteund zijn

en zodanig onderhouden worden, dat zij bij het in werking zijn geen

schadelijk of hinderlijk geluid dan weI andere schadelijke of hinder

lijkt trillingen veroorzaken, tenzij zulks redelijkerwijze niet kan

worden gevergd.

2. Het verrichten van werkzaamheden moet zodanig geschieden dat daarbij

geen schadelijk of hinderIijk geluid, dan weI andere schadelijke of

hinderlijke trillingen worden veroorzaakt, tenzij zulks redelijker

wijze' niet kan worden gevergd.

3. Indien deuitzondering, vervat in de laatste zinsnede van het eerste

of het tweede lid, van toepassing is,moet:~n,tioel~tigevoorzieningen. .,
aangebracht zijn, waardoor zoveel mogelijk wordt voorkomen, dat:

a. zodanig geluid dan weI zodanige trillingen heerst onderscheiden

lijk heersen in een ruimte waar arbeiders plegen te verblijven;

b. zodanig trillingen rechtstreeks op het lichaam van de arbeider

worden overgebracht.

4. In gevallen waarin voorzieningen, aangebracht ingevolge het derde

lid, de arbeiders onvoldoende bescherming bieden tegen het schadelijke

of hinderlijke geluid dan weI tegen de andere schadelijke of hinder

Iijke trillingen, moet het aantal arbeiders dat aan dat geluid of die
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trillingen wordt blootgesteld tot het uiterste beperkt zijn; de vorige

volzin is van overeenkomstige toepassing, indien het aanbrengen van

voorzieningen als bedoeld in het derde lid redelijkerwijze niet kan

worden gevergd.

5. Onze minister kan met betrekking tot alle fabrieken of werkplaatsen

die behoren tot een door hem omschreven categorie het niveau vast

stellen, waarboven geluid of andere trillingen voor de toepassing van

dit artikel wordt onderscheidenlijk worden geacht schadelijk onder

scheidenlijk hinderlijk te zijn in de zin van dit artikel.

In het bovenstaande is alleen de kans op blijvende gehoorschade genoemd als

argument om in bedrijven de lawaaisituatie aan te pakken. De conclusie wordt

vaak getrokken, dat bij een (equivalent continu) geluidniveau van minder dan

85 dB(A) er niets behoeft te gebeuren, omdat de werknemers geen risico's

lopeno Dat is bepaald onjuist. Ook bij lagere niveaus zijn er fysiologische

gevolgen die bedenkelijk zijn (invloed op bloedsomloop, etc.). Ret zich nauwe

lijks voor anderen verstaanbaar kunnen maken is een tweede ongewenst aspect

van niveaus tussen 75 en 85 dB(A). Uit een oogpunt van "arbeidshygiene" of

bevordering van de gezondheid moet een redelijke inspanning worden gedaan om

de akoestische condities te optimaliseren. Menigmaal betekent dit werk voor

de nu te bespreken categorie ingenieurs.

Akoestische taken voor bouwkundig ingenieurs

Als tweede categorie ingenieurs, aan wie een belangrijke taak toevalt, de

bouwkundig ingenieurs. In de hedendaagse opvatting kan deze ingenieur archi

tect zijn, maar ook andere ingenieursfuncties vervullen bij ontwerp, voorbe

reiding en uitvoering van en controle op "de gebouwde omgeving".

Zij die zich met de bestemming en indeling van de "ordening" van de ruimte

-nationaal, regionaal of stedelijk- bezighouden, behoren evenzo tot deze

categorie.

Ret werk dat hier in het geding is, wordt vaak bouwakoestiekgenoemd, een

der eerst beoefende onderdelen van de akoestiek; tegenwoordig is daarnaast

de term planologische akoestiek in gebruik.

Kenmerkend is, dat de lawaaibestrijding hier via het "pad" geschiedt, niet

door aanpakken van de bron.
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De ontwerpers van woningen dienen zich al sinds 1951 (verschijning van de

voorlopige norm VI070) te houden aan zekere voorschriften op akoestisch ge

bied. De Wet Geluidhinder, zich primair richtend op de woon- en recreatie

omgeving van de mens, heeft de handhaving van de eisen en controle op de na

leving ervan verscherpt. Ret is dus zaak dat de betrokken bouwkundig inge

n~eurs goed op de hoogte zijn, d.w.z. beter dan velen tot dusverre waren.

Zoals wellicht bekend, betekent de komst van de Wet Geluidhinder heel wat

ten aanzien van de bebouwing langs grote verkeerswegen en rondom industrie

terreinen. De Wet hanteert het begrip zonering; na vaststelling van deze zones

(voor wegen al in de Wet gebeurd) zijn maatregelen nodig voor woningbouw

in het gebied binnen de zone. Dit kunnen enerzijds bouwkundige maatregelen

zijn aan de gevels van woningen en andere gebouwen, anderzijds geluidwallen

en geluidschermen. De bouwblokken in nieuwe woonwijken kunnen bovendien vaak

akoestisch gunstiger worden gegroepeerd. De technieken om het effect van al

dergelijke maatregelen te voorspellen zijn bekend, en vaak geschikt om

door niet-specialisten te worden gehanteerd.

Dat de materie leeft onder de Nederlandse ontwerpers heeft de prijs

vraag van de Nederlandse Stichting Geluidhinder aangetoond. Ret ging

daarbij om het ontwerpen van een visueel attractief geluidscherm, al

of niet ~n combinatie met een geluidwal; er zijn tientallen inzendingen.

Er is berekend, dat het aantal woningen dat in feite een "niveaudaling" van

de lawaailast door wegverkeer nodig heeft, ca. 450.000 bedraagt; er wonen

ruim I miljoen mensen in die woningen, 410.000 hunner worden zeer gehinderd.

Roe de geluidisolatie van gevels kan worden verbeterd is tot in detail be

kend; toch levert elk indivueel geval zijn eigen problemen op.

Niet alleen met woningen en de geluidwering daarin houdt de bouwkundig in

genieur zich bezig. In elk gebouw dient hij terwille van de akoestische si

tuatie wel iets te doen of na te laten ten aanzien van de rangschikking van

ruimten, hun constructieve opzet en hun afwerking. Dankzij intensief speur

werk in binnen- en buitenland, dat tot op de huidige dag voortgaat, is over

deze materie heel veel bekend. Ret is helaas in de bouwwereld nog geen ge

meengoed, al is er op langere termijn bezien, in de bouwpraktijk zeker een

grote verbetering van het kennispakket te constateren.
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De ingenieurs/planologen hebben lang volhard in het negeren van de akoestische

wetenschap. Eenvoorbeeld is genoeg om dit te illustreren: de situering van

het nieuwe Schiphol, planologisch in wezen een blunder.

Onder de invloed van de komende wettelijke regelingen dient deze categorie

zich nu intensief met de geluidwering bezig te houden. De indruk bestaat,

dat dit slechts aarzelend, en niet geheel van harte gebeurt.

Voor de civiel-ingenieurs geldt ten dele hetzelfde als voor de bouwkundig

ingenieurs. Rijkswaterstaat, traditioneel een bolwerk van civiel-ingenieurs,

besteedt, bij wegenaanleg e.d. reeds jarenlang heel veel aandacht aan het

geluid, zoals iedere weggebruiker kan waarnemen aan de geluidwallen en ge

luidschermen.

Overige categorieen ingenieu~s

De lezer kan zelf zonder moeite bedenken wat de overige categorieen ingenieurs

aan akoestische taken hebben.

Scheepsbouwkundigen bijvoorbeeld hebben zich de laatste 10 a 15 jaar inten

sief beziggehouden met het lawaai aan boord van schepen, nu een in Nederland

ver ontwikkeld specialisme (Technische Physische Dienst (TNO-TH, Delft).

Scheikundigen kennen de problemen uit de procesindustrie, vliegtuigbouwers

weten dat een lawaaierig toestel niet meer "kan".

Elektrotechnische ingenieurs die elektrische centrales bouwen, weten wat hun

werknemers ~ de omgeving mogen eisen, en zij handelen er naar.

De zwakstroom-mensen maken weI steeds grotere luidsprekerboxen, maar zij

weten 66k waar de knop moet zitten om het akoestisch vermogen terug te

dringen:

Kunnen de ingenieurs hun taak Ln de geluidwering aan?

Deze vraag stellen is haar beantwoorden: de meeste ingenieurs ZLJn niet

getraind voor deze problemen, sommige (jonge) bouwkundige ingenieurs en

civiel-ingenieurs misschien uitgezonderd.

In de curricula van de diverse ingenieursopleidingen is de lawaaibestrijding

ook slechts summier opgenomen.

De in het begin genoemde post-academische opleidingen, en tal van andere

cursussen proberen in deze lacunes te voorzien. En daarvoor is de blang

stelling steeds heel groot. Mij lijkt echter dat er meer nodig is, en tot
__1 ~,_ _______ , ~ --,,_ m __ '--_'! __ L_ TT 1... __ , t:'.:_~'k._,,7'~'1"\
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meer medestanders. Toch moet worden geconstateerd, dat ook aan deze hoge

school traditione1e vakken maar zeer moei1ijk p1aats inruimen voor "nieuwere"

zaken. De dreiging van de twee-fasen-structuur is ook niet bevorder1ijk voor

het brengen van wijziging in nu ge1dende programma's. A1 met a1 stemt de

situatie mij niet optimistisch.

Hoewe1 ik tot dusverre in feite a11een over T.H.-ingenieurs heb gesproken,

ge1dt het meeste ook voor de H.T.S.-ingenieurs. Ze1fs wordt op de H.T.S. soms

meer aandacht gegeven aan akoestische onderwerpen dan op de T.H.

Toch 1ijkt de stelling gerechtvaardigd dat ingenieurs een groot aandee1 moeten

hebben in de zo noodzake1ijke verbetering van de akoestische omstandigheden

van woon-, werk- en recreatiemi1ieu.

Dat zij dan ook een passende op1eiding nodig hebben, aan de Technische Hoge

scho1en, is een logisch gevo1g van deze stelling.

De ambitieuze p1annen om in de nabije toekomst op ve1er1ei gebied de onaan

vaardbare ge1uidhinder terug te dringen en daarmede de kwa1iteit van ons

1eefmi1ieu te verbeteren, zijn slechts uit te voeren met de medewerking

van honderden ingenieurs.

Het is zaak ervoor te zorgen, dat die er zijn.
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