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VERSLAG voor bestuur NVAB 

Dit verslag maakt deel uit van de opdracht van het NVAB-bestuur aan de Commissie Internationale 

Betrekkingen (CIB). Deze opdracht luidt als volgt: 

Het is voor de NVAB van belang om op de hoogte te zijn van internationale ontwikkelingen op het 

gebied van occupational health. Ook wil de NVAB het Nederlandse beleid laten zien in het buitenland. 

Halen en brengen. 

Bezoek de volgende 3 genoemde keynote lectures 

• Dr. Glenn Pransky, Liberty Mutual USA: Preventing work disability - Challenges for an aging 

workforce 

• Prof. Yangho Kim, Department of Occupational and Environmental Medicine, Ulsan University 

Hospital Republic of Korea: A culture of prevention in occupational health practice 

• Dr. Kai Savolainen, Finnish Institute of Occupational Health, Finland: Nanotechnologies– 

Pandora’s box or promise for the future 

Verzamel informatie  over de volgende thema’s: 

• Aging and work 

• Education and training in occupational health 

• Beroepsziekten 

• Preventie 

• Psychische problemen: in NL belangrijk aandachtspunt. Hoe is benadering elders? 

Leg contacten om de Nederlandse richtlijnen uit te venten. 

Stel een verslag op voor het bestuur. 

Schrijf een stukje in de NV@B nieuws met links en/of een artikel voor TBV. 

 



INLEIDING 

Het 31e ICOH wereldcongres was perfect georganiseerd. Er waren 2.500 deelnemers onder wie zo'n 

30 uit Nederland. Er was veel aandacht voor de veiligheid van de deelnemers. Elke sessie begon met 

uitgebreide veiligheidsinstructies: wat te doen bij brand etc, vergelijkbaar met de instructies in een 

vliegtuig. 

Er waren twee 'social events': op dinsdag de Korean Night met traditionele zang en dans, met tot 

besluit het bezoek aan een Boeddhistische tempel bij maanlicht. De route voerde langs verlichte 

papieren beelden en lampions, die waren vervaardigd voor één van de belangrijkste boeddhistische 

feesten. En op donderdag was er het galadiner. 

In dit verslag staat de informatie gerangschikt naar thema. Dat geldt ook voor de drie in de opdracht 

genoemde keynote lectures. 

 

THEMA BEROEPSZIEKTEN 

 

Plenaire lezing Raymond Agius (Manchester):  The Burden of Occupational Ill-health - As 

Determined by Surveillance Systems 

In deze lezing geeft Raymond Agius een overzicht van de resultaten van surveillancesystemen van 

beroepsziekten, met name in Groot Brittanië (THOR: The Health and Occupation Research Network). 

Met behulp van surveillancesystemen van beroepsziekten kunnen trends worden opgespoord en 

interventies worden geëvalueerd. Er zijn afnemende trends in incidenties van veel beroepsziekten. 

Mooi voorbeeld is het artikel Reduction of Contact dermatitis Stocks et al. 2015, dat effecten laat zien 

van regelgeving op het optreden van contactdermatitis door cement / chromaat in UK. Er is een 

afname zichtbaar van handeczeem in de registratie na invoering van de EU-directive over hexavalent 

chroom in cement. Ook is er een afname van latexallergie na de invoering van de latexvrije 

handschoen. Als innovatie noemt Agius het MODERNET-project om nieuwe risico’s te signaleren en 

informatie hierover uit te wisselen tussen verschillende landen. Modernet is een internationaal 

surveillancesysteem voor beroepsziekten. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland en Italië 

participeren in het MODERNET-netwerk. 

Zijn wij bezig om beroepsrisico's en beroepsziekten te verplaatsen naar ontwikkelingslanden? Agius 

bepleit internationale samenwerking bij het opzetten van workers' health surveillance programs (= 

PMO).  

 

Semi-plenaire lezing Tom Driscoll: The Burden of Disease Arising from Occupational Exposures 

In deze lezing geeft de spreker een overzicht van de resultaten van het Global of Diseases (GBD)-

project. Het GBD-project beoogt een schatting te geven van de omvang van de wereldwijde 

morbiditeit en mortaliteit. Een onderdeel van het GBD-project betreft de werkgebonden morbiditeit 

en mortaliteit.  

De wereldwijde werkgebonden mortaliteit wordt geschat op ten minste 1 miljoen doden per jaar.  

In de ontwikkelde landen (Europa, Australië en Noord Amerika) wordt de mortaliteit met name 

bepaald door asbest-gerelateerde aandoeningen. Dit is het gevolg van blootstelling van 30-40 jaar 

geleden. De mortaliteit in de ontwikkelde landen is hierdoor zelfs hoger dan in ontwikkelingslanden.  

Bij landen in ontwikkeling is de verwachting dat deze stijging in mortaliteit in de toekomst zal plaats 

vinden. De werkgebonden morbiditeit daarentegen is omvangrijker in de landen in ontwikkeling. 



 

Special session MODERNET- Trends in Occupational Diseases 

 Modernet is een samenwerkingsverband van organisaties die zich bezig houden met registratie van 

beroepsziekten. Het doel van Modernet is het verbeteren van de kwaliteit van registratie, het 

opsporen van nieuwe beroepsziekten en beroepsrisico’s en de communicatie  van deze informatie 

naar stakeholdergroepen zoals beleidsmakers, werkgevers- en werknemersorganisaties. Voorbeelden 

van de activiteiten van Modernet zijn gepresenteerd In deze special session: 

• Nieuwe technieken om trends in beroepsziekten te analyseren in diverse landen en om 

nieuwe beroepsziekten of beroepsrisico’s te traceren. 

• Risico’s en beroepsziekten in specifieke branches. 

Vanuit Nederland gaf Gert van der Laan een overzicht van risico’s en beroepsziekten in de zgn. “Green 

Jobs”, dat wil zeggen banen gerelateerd aan milieuvriendelijke economische activiteiten. Het blijkt 

dat milieuvriendelijk niet altijd betekent dat het ook veilig en gezond is voor de werkers in de “green 

jobs”. Annet Lenderink verzorgde een presentatie over SIGNAAL, het Nederlands-Belgisch 

meldingssysteem voor mogelijk nieuwe beroepsziekten. Bedrijfsartsen kunnen gevallen van mogelijk 

nieuwe beroepsziekten melden, waarna een kritische analyse volgt door het NCvB. Het systeem 

functioneert sinds juli 2013. 

 

Semi-plenaire sessie: Paul Blanc: The Occupational Burden in Astma and COPD 

COPD is multifactorieel. Roken levert een belangrijk bijdrage aan het ontstaan van COPD. Uit diverse 

epidemiologische onderzoeken blijkt dat de werksituatie ook een belangrijke bijdrage levert aan het 

ontstaan van COPD, met name de smerige en stoffige banen. Bij niet-rokers is de bijdrage aan de 

totale ziektelast door COPD waarschijnlijk > 40%. 

 

Special Session: The New ILO list of Occupational Diseases 

De lijst van beroepsziekten kan preventief beleid in landen bevorderen en de surveillance van 

werkenden stimuleren. De ILO-lijst kan ook bijdragen aan harmonisatie van de lijsten van 

beroepsziekten van verschillende landen. De ILO-lijst bevat diagnostische en expositiecriteria voor 

beroepsziekten. 

Beroepsgebonden aandoeningen en oorzaken zijn opgenomen in de ICD-11. Er is samenwerking 

geweest tussen de ILO werkgroep voor de nieuwe ILO-lijst en de ICD-11 werkgroep. Een voorbeeld 

van verbetering is de opname van Hand-Arm-Vibratiesyndroom in de ICD-11. 

 

Monique Frings (Amsterdam): verschillen in definities van wat een musculoskeletal disorder (MSD) 

precies is belemmert het wetenschappelijk onderzoek. Is de afname in blootstelling die sommige 

onderzoekers melden het gevolg van de economische crisis? MSD's zijn nog steeds een mondiaal 

gezondheidsprobleem. Spelen ook een grote rol bij kinderarbeid: cumulatieve blootstelling leidt tot 

eerder optredende klachten. Interventies zijn o.a. job rotation, verandering van werkhouding. Er is 

nog weinig, en deels tegenstrijdig, bewijs voor de effectiviteit van deze interventies. Zij pleit voor een 

beroepsspecifieke workers' health surveillance naar aanleiding van de resultaten van het promotie-

onderzoek van Julitta Boschman (besproken in TBV). 

 



THEMA ECONOMISCHE EFFECTEN 

Op maandag lezing over economische effecten. Meestal zijn economische effecten geen onderdeel 

van OHS. Bedrijven zien OH als kosten, niet als opbrengsten, terwijl ze dat eigenlijk wel is. Van alle 

studies gedaan naar de opbrengsten van OH laat 65-80 % een positief resultaat zien, dat wil zeggen 

een geïnvesteerde euro levert altijd meer op dan een euro. 

Emile Tompa (Canada) behandelt de economische dimensies van bedrijfsgezondheids- en 

veiligheidszorg. Gezondheid is een sleutelonderdeel van het menselijk kapitaal.  Een business case is 

een management tool, zie www.iwh.on.ca . Er zijn maar weinig goed uitgevoerde onderzoeken. 

Tompa verwijst naar het artikel van Verbeek et al. OHS business case synthesis, Scand J Work Env 

Health 2009; 35(6):403-413.  Er zijn maar weinig effectiviteitsstudies die een ecconomische analyse 

als component bevatten. Er is behoefte aan een meer alomvattende beschouwing van de 

economische impact van OHS care. De studie van Pauly et al 2008 laat het zien: integratie van OHS in 

de bedrijfsvoering leidt tot betere bedrijfsresultaten! OHS managers hebben instrumenten en 

trainingen nodig om een OHS-matrix in te bouwen in de performance indicators voor de organisatie 

als geheel. 

THEMA BGZ IN DE EERSTELIJN / EDUCATION & TRAINING 

Veel aandacht was er voor de gewenste integratie van bedrijfsgezondheidszorg in de primary health 

care (PHC).  

Slechts 15% van de mondiale beroepsbevolking heeft toegang tot enigerlei vorm van OHS. 30% kent 

enige vorm van social security bij ill health of verzuim, en 70% heeft toegang tot PHC. Wil je alle 

werkers voorzien van OHS, dan moeten er wereldwijd ruim een miljoen OHS werkers  bij komen. Dat 

is niet haalbaar. Mede daarom is het goed wanneer PHC een rol gaat spelen in OH. Daarbij is een 

goede verwijsstructuur (dus echte OHS bij de hand) belangrijk, anders gaat de OHS dat niet 

oppakken. 

Drie OH-basistaken die de PHC zou moeten kunnen uitvoeren zijn: 

1/Een walk throught survey 

2/ opsporen en melden van beroepsziekten 

3/ het vermogen om functioneringsvermogen te bepalen bij veel voorkomende kwalen. 

Een gelaagde structuur is nodig. Het laagste niveau bestaat uit vrijwilligers uit het dorp; het hoogste 

niveau uit bedrijfsgeneeskundige afdelingen verbonden aan academische ziekenhuizen, 

multidisciplinaire OHS diensten. De structuur veronderstelt beleid van de regering op het hoogste 

niveau, voldoende financiering, en goede afstemming met andere beleidsterreinen en andere 

vormen van zorg.  

Ivan Ivanov, WHO, spreekt over global approaches om bedrijfsgezondheidszorg te incorporeren in de 

eerstelijnszorg. De Alma Ata declaration sprak al in 1978 over de primary healthcare als een main 

road for occupational health care ... mensen hebben recht op een gezond leven en recht op zorg wat 

betreft familie EN werk. Eerstelijnswerkers hebben hoertoe opleiding en ondersteuning nodig. Er 



moet een strategie voor integratie komen. Ivanov verwijst naar artikel 23 van de universele verklaring 

van de rechten van de mens, waar het gaat over goede werkomstandigheden. 

 http://www.who.int/occupational_health_activities/  Bonnie Rogers benadrukt in de discussie het 

belang van het medische basiscurriculum in dit opzicht: bedrijfsgezondheidszorg moet hierin 

geïntegreerd worden! André Weel wijst erop dat een vijftal EASOM partners al in 2012 een module 

OHC voor het basismedisch curriculum hebben gemaakt onder de naam EMUTOM. 

De Special Session Workers' health and primary health care borduurt verder op dit thema.  Jukka 

Takkala, president-elect van ICOH, wijst op de lage percentages werkers die in veel landen enigerlei 

vorm van bedrijfsgezondheidszorg genieten, zoals Pakistan met een coverage van 2 tot 3%.  Hoe 

kunnen we hierin verbetering brengen? Garth Manning, chief executive officer  van de WONCA, de 

wereldorganisatie van huisartsen met 5000 leden in 140 landen, wijst op de Lisbon Pledge van 2014 

(gepubliceerd in TBV van oktober 2014). Een brede training moet een brede benadering mogelijk 

maken! Peter Buijs geeft een historische inleiding op eerstelijnszorg gericht op de gezondheid van 

werkenden, die zo de wereld tussen Alma Ata en Lissabon kan overbruggen. De ICOH heeft een 

taskforce gepland, wat gaat de WONCA doen? Vanuit een aantal landen in ontwikkeling volgen 

bijdragen die ingaan op de specifieke situatie daar: 

• Orrapan Untimanon, de Thaise minister van volksgezondheid, evalueert een OHS programma 

in de eerstelijn dat nu al meer dan tien jaar loopt; 

• Muzimkhulu Zungu, Zuid-Afrika, over Pretoria Workers' health in de eerstelijn, gekoppeld aan 

hervormingen in de zorg en een nieuwe nationale zorgverzekering met consequenties voor 

beroepsziekten; 

• Said Arnaout (Syrië), de regionale adviseur van de WHO, wijst op de Semnan declaration (Iran 

2014): OHS is geen last, maar juist een uitvoerende macht; 

• Hanifa Denny (Indonesië) bespreekt de huidige situatie en de plannen voor integratie van bgz 

in de eerstelijnszorg in Indonesië. De werkende bevolking telt 120 miljoen mensen; bgz is 

wettelijk verplicht voor bedrijven met meer dan 100 werkers en/of speciale risico's. Zij pleit 

voor het opzetten van Basic Occupational Health Services ('BOHS') in Indonesië. 

Claudio Colosio (Milan Agriculture Group): naar schatting werken wereldwijd ongeveer 250 miljoen 

kinderen in kinderarbeid, van wie 170 miljoen in de landbouw. Slechts een klein deel van de 

landbouwwerkers krijgt een workers' health surveillance. Er is under-reporting van beroepsziekten. 

Raymond Agius werkt momenteel een geïntegreerd opleidings- en onderzoeksmodel uit voor 

huisartsen die bgz willen doen. Hij heeft een digitaal lab ontwikkeld waarbij huisartsen cases kunnen 

inbrengen. In ruil hiervoor kunnen ze hun aanpak benchmarken met die van de cases in de database. 

Er zitten nu 6000 cases in het systeem, voldoende om daar relevante informatie uit te halen. 

Manchester kent nu al meer dan 20 jaar de diploma course waarmee 70 - 100 huisartsen per jaar 

worden opgeleid in de basisprincipes van bgz. Peter Westerholm wijst erop dat het vaststellen van 

arbeidsongeschiktheid, maar ook de workers' health surveillance,  in veel landen sterk wordt bepaald 

door de regelgeving. Voor huisartsen is dit te gecompliceerd. Hij ziet het evenmin op de weg van 

huisartsen liggen om PMO's te gaan doen.  



Frank van Dijk besluit deze sessie met enkele slotopmerkingen: hij is verbaasd door de vooruitgang 

die wordt geboekt. Niet alleen dokters, maar ook verpleegkundigen en technici zijn betrokken bij bgz 

in de eerstelijn. Hij pleit voor verder onderzoek en beveelt de Manchester course aan. 

THEMA PREVENTIE / VEROUDERING 

Keynote lecture prof. Yangho Kim, Department of Occupational and Environmental Medicine, Ulsan 

University Hospital, Korea. 

A culture of prevention in occupational health practice. 

 

Hij spreekt in een semiplenary over 'Creating a culture of prevention in OH practice'.  De IAEA was de 

eerste die de term 'safety culture'gebruikte, in haar rapport (1993) over het Chernobyl nucleaire 

accident (1987). Er zijn drie niveaus om over preventie en veiligheid te denken. Allereert de 

technologische veiligheid. Dan de systeemveiligheid, en tenslotte, als hoogste niveau, de 

veiligheidscultuur. Een veiligheidscultuur leidt tot voortdurende verbeteringen. Het is een product 

van individuele en groepswaarden, attitudes, percepties en gedragspatronen die van invloed zijn op 

het OSH-systeem van een organisatie. Lees Parker et al (2006): A framework for understanding the 

decelopment of organizational  safety culture. Als het paradigma niet verandert, zal er geen blijvende 

organisatieverandering optreden. De meeste veiligheidsprogramma's blijven te veel aan de 

oppervlakte. Wij hanteren Kurt Lewin's verandermodel, dat drie fasen kent: 

Fase 1: defreeze. De moeilijkste fase, waarin motivatie wordt gecreëerd. Dat leidt tot ongemak, 

verzet, angst om te overleven.  

Fase 2: change. Mensen leren nieuwe concepten, nieuwe betekenissen, nieuwe standaarden.  

Fase 3: refreeze. Identiteits- en groepsprocessen leiden ertoe dat mensen niet teurgkeren naar oude 

patronen. Hij pressenteert een case study hoe gehoorschde door lawaai op de werkplek aan te 

pakken. Het betreft een Koreaans electronicabedrijf. Fase 1 = besef dat er wat moet gebeuren; waar 

zit het risico, hoe groot is het, wat kunnen we eraan doen? Fase 2 = besef dat lawaai aan banden 

moet. Fase 3 = brede consensus en feitelijke aanpak van het risico. Cultuurverandering is moeilijk en 

tijdrovend. Sleutelfactoren voor succes zijn: leadership, learning by doing, benchmarking of good 

practice. 

Een preventiecultuur wordt beschreven in de ILO convention 187, promotional framework for 

occupational health and safety.  Doel is om een veiligheids- en gezondheidscultuur te bevorderen, op 

het niveau van de onderneming zowel als op nationaal niveau. De 21ste-eeuwse expansie van de 

diensten- en kennissector gaat gepaard met een groeiend aantal kleine ondernemingen, afwijkende 

werktijden en ongelijkheid onder werkenden. De ongelijke beschikbaarheid van bgz vergroot deze 

ongelijkheid. Een preventiecultuur is nodig. De gezondheid van werkenden moet hhog op de 

nationale agenda komen. Met prioriteit voor oudere werknemers, non-communicable diseases en 

musculoskeletal disorders. 

 

Keynote lecture Glenn Pransky, Center for Disability Research, Liberty Mutual Research Institute for 

Safety, Hopkinton, USA. 

Preventing Work Disability - Challenges for an Aging Workforce. 

 



Tegenwoordig zien we in bijna alle landen een aanzienlijke veroudering van de werkende bevolking. 

Deze veroudering wordt nog versneld door economische en demografische trends  zoals langer 

doorwerken en later met pensioen gaan. Door medische vooruitgang is de levensduur toegenomen, 

en zijn ziekten die vroeger fataal waren getransformeerd tot chronische ziekten. Dit is in toenemende 

mate een uitdaging voor de arbeidsorganisatie. In de VS heeft meer dan een derde van alle 

werknemers boven de 55 jaar een gezondheidsprobleem dat hun inzetbaarheid in arbeid beperkt.Het 

gaat hier vooral om aandoeningen an het bewegingsapparaat, longen en luchtwegen, en hart en 

bloedvaten. In veel samenlevingen zien we een stijgende incidentie van obesitas in alle 

leeftijdsklasssen. Ook hierdoor zijn oudere werknemers fysiek minder belastbaar voor arbeid 

geworden. Door obesitas kan de incidentie, maar ook de ernst van een aantal chronische 

aandoeningen toenemen (bv. diabetes), wat leidt tot nog verdere afname van de belastbaarheid. 

Deze trends plaatsen ons voor twee uitdagingen: 1. hoe houden we oudere werknemers langer 

gezond en productief, waarbij we voortijdige uitval uit het werk door ziekte voorkomen,  en 2. hoe 

ondersteunen we de re-integratie van oudere werknemers na ongeval of ziekte. Mogelijke strategieën 

voor probleem nr 1. omvatten bevordering van welzijn op de werkplek, en begeleidingsprogramma's 

voor oudere werknemers die een gezondere werkomgeving beogen (waarmee de gezondheid 

werkelijk wordt bevorderd, in plaats van alleen maar het vermijden van letsel of ziekte door het 

werk). Een voorbeeld. Sommige functies zijn ontworpen om het risico op musculoskeletale 

aandoeningen te vermijdden, maar zijn als gevolg daarvan volledig zittend geworden, en dragen dus 

een vergroot risico voor obesitas in zich. Verschillende organisaties zijn langdurig betrokken geweest 

bij het ondersteunen van voortzetting van het dienstverband van personen met een chronische ziekte 

(epilepsie, diabetes, psychiatrische aandoeningen). Nieuwe onderzoeken zijn van start gegaan om de 

basisprincipes van succesvolle resultaten in het werk te identificeren, en om wegen te vinden om 

ondersteuning te bieden (door middel van coaching of probleemoplossende oefeningen) voor een 

grotere groep werkenden met chronische aandoeningen die hun productiviteit aantasten. Zodra er 

sprake is van arbeidsongeschiktheid zijn oudere werknemers geneigd om later terug te keren in het 

werk, en lopen zij meer risiso op het verliezen van hun baan. Zij zullen minder vaak hetzelfde niveau 

van medische zorg en revalidatie ontvangen als hun jongere collega's. Tot op zekere hoogte 

weerspiegelt dit een negatieve attitude van werknemers, verzekeraars en zorgverleners, maar ook 

kan het de realiteit zijn dat stoppen met werken voor oudere werknemers een acceptabeler 

alternatief is na ziekte dan voor jongere werknemers. Het belang van deskundige ondersteuning, het 

accepteren van een langduriger herstelproces, en van werkplekaanpassingen zijn genoemd als 

factoren van speciale betekenis voorr oudere werknemers die willen re-integreren na ongeval of 

ziekte. Maar nieuw onderzoek zal deze impressies moeten valideren, daar steeds meer oudere 

werknemers hulp zoeken voor revalidatie en preventie van arbeidsongeschiktheid. 

 

Karina Nielsen (East Anglia University) spreekt in een semiplenary session over het opzetten van 

organisatie-interventies in de bgz.  Dat vereist inbreng van medewerkers en een 'readiness for 

change'. Zij betoogt dat een randomized controlled trial niet de geschikte onderzoeksvorm is om de 

effectiviteit van organisatie-interventies te onderzoeken, op methodologische en ethische gronden. 

Interventies moeten passen bij de organisaties waarvoor ze bedoeld zijn, en de individuen 

daarbinnen (Nielsen & Randall 2015). Zie ook Nielsen K et al. OH interventions: what works? Work & 

Stress 2010; 24: 234-259. Standaardvragenlijsten zijn niet geschikt om contekst en inhoud van een 

functie te bepalen. Maatwerk is nodig.  



THEMA VROUWEN EN WERK 

Julieta Rodríguez-Guzman (PAHO, Colombia) spreekt over 'Women at work'.  Latijs Amerika 

ontworstelt zich geleidelijk aan de extreme armoede. De middenklasse groeit. Er is 7,5 procent 

jaarlijkse groei van het GDP nodig om in 2030 op het niveau van de eerste wereld te komen. Volgens 

een report van de World Bank group gender and development is de mondiale arbeidsparticipatie van 

vrouwen gedaald van 57% in 1990 to 55% in 2012. Ten opzichte van mannen verdienen vrouwen 10 

tot 30 % minder. Eén op de drie vrouwen heeft in enigerlei vorm seksueel geweld ervaren. In 

ontwikkelingslanden is één op drie vrouwen voor haar 18e levensjaar gehuwd. In het Midden-Oosten 

en in Afrika is de arbeidsparticipatie van vrouwen laag ondanks betere scholing. Gender gaps 

ontstaan in velerlei vorm: type functies, inkomen en participatiegraad.   Hoe kunnen we gender 

equality bereiken in de arbeidswereld? Voorstel: bevries de tijd van vrouwen zodat zij buitenshuis 

kunnen werken ..... zie ook de web page van het Scientific Committee Women at work.   

 

THEMA INFORMELE ARBEID 

Edith Clarke (Ghana) spreekt over de rol van de informele arbeid. De informele sector draagt zeer 

sterk bij aan de economische ontwikkeling. Volgens de beschrijving van McLaughlin (ILO) uit 1990 

wordt de informele sector gekenmerkt door zeer beperkte arbeidszekerheid en een zeer sterk 

beperkte sociale zekerheid en sociale bescherming op het werk. De World Bank kwam in 1996 tot een 

schatting van 33 tot 55% voor het aandeel van de informele secctor. In Ghana draagt de informele 

sector 58% bij aan het GDP. Er is gebrek aan betrouwbare cijfers; veel informatie is anecdotisch. 

Wetgeving faalt vaak om werkers in de informele sector te beschermen. De informele sector is niet 

vertegenwoordigd bij het ontwerp van nationale sociale beschermingsstrategieën. Aanpassing van 

bestaande programma's aan de informele sector is nodig. Clarke verwijst naar de Libreville 

declaration 2008. Reactes naar Edith.clarke@ghsmail.org  

In  de middag een interessante presentatie over de informele economie door Norbert Wagner. Dat is 

niet een nevenverschijnsel maar 40% van de totale economie in ZO Azie en Latijns Amerika. 

Agrarische activiteiten maken 70% uit van de informele economie, en de meerderheid van de 

arbeidskrachten zijn vrouw. 

THEMA NANOTECHNOLOGIE 

 

Keynote lecture Kai Markus Savolainen, Nanosafety Research Centre, FIOH Helsinki, Finland. 

Nanotechnologies - Pandoras Box or Promise for the Future. 

 

Zogenaamde engineered nanomaterials (ENM) en nanotechnologieën gaan ons aanzienlijke 

voordelen opleveren doordat zij slimme oplossingen bieden voor lastige problemen van 

tegenwoordig, zoals klimaatverandering, energieproductie en -opslag, schoon water, veiliger 

productiemethoden, betere auto's en vliegtuigen en veilige gebouwen. De lijst omvat ook nieuwe 

geneesmiddelen, slimme weefsels, en verbeteringen in de bouw, en dit alles met aanzienlijke 

besparingen op material en energieverbruik. Echter, onze kennis van de veiligheid van ENM is nog eer 

beperkt en ontbreekt hier en daar nog volledig. Een snelle en betrouwbare voorspelling van gevaren 



en risico's van ENM is van groeiend belang. Een uitdaging voor onze RI&E-procedures!  Helaas zijn 

dee niet optimaal toegerust voor deze taak, omdat de methoden voor het vaststellen van risico's 

eerder zijn ontwikkeld voor oplosbare chemicaliën dan voor nanopartikels. ENM heeft eigen 

methodes nodig! Het gebruik van ENM groeit snel, en zo ook het aantal van industriële toepassingen. 

Het aantal blootgestelde werknemers, nu ongeveer 6 miljoen wereldwijd, zal groeien tot 15-20 

miljoen in 2020. In dat jaar zal het aantal blootgestelde consumenten in de honderden miljoenen 

lopen. De druk op het milieu door ENM zal toenemen. Betrouwbare blootstellingsschattingen zijn 

nodig, voor de blootgestelde werknemers, maar ook voor de algemene bevolking. Risk assessment 

van ENM is ook een voorwaarde voor betrouwbaar risicomanagement op nationaal, regionaal en 

mondiaal niveau. Slechts enkele van de tot nu toe gesynthetiseerde ENM zijn diepgaand bestudeerd 

voor wat betreft blootstelling en gezondheidsrisico's. Aan de andere kant zijn slechts enkele tientallen 

nanomaterialen momenteel van commercieel belang. De hoeveelheid informatie die het mogelijk 

moet maken om blootstellingen en risico's te scchatten is zeer beperkt. Er is (nog) geen internatioanle 

consensus over de kenmerken van nanomaterialen die van belang zijn voor het bepalen van de doses 

waaraan mensen mogen worden blootgesteld. Dierproeven en onderzoek op cellulair niveau kunnen 

ons hier verder helpen. Deze kennis kan vervolgens worden vertaald naar een betrouwbare 

risicoschatting en een gefundeerd gezondheidsbeleid.  

 

Special Session: Critical issues in Occupational Health and Epidemiologic Surveillance of 

Nanomaterial workers (3-6) 

Er is geen nanomaterial industrie. Nanomaterials zijn verspreid over vele industrieën en er is ook 

geen duidelijk beeld van het aantal blootgestelde werkers. 

Er is geen evidence voor het nut van periodiek medisch onderzoek bij nanoblootstelling. Wel heeft 

NIOSH voor een aantal nanomaterials (bv. carbon nanotubes) adviezen gegeven voor periodiek 

onderzoek.   

COH-NAN team: een samenwerkingsverband van diverse Europese en Noord-Amerikaanse landen 

voor nano onderzoek. Er moeten richtlijnen komen voor exposure-assessment, ervaringen met 

surveillance programma’s en epidemiologische studies moeten worden geanalyseerd.  

Epi-Nano is het Franse epidemiologie programma voor nanomaterials. Carbon nanotubes en 

Titaniumdioxide nanopartikels. Enkele honderden blootgestelde workers worden prospectief gevolgd.  

Het gebruik van biomarkers kan helpen om de expositie aan nanomaterials te monitoren. 

 

Paul Schulte (USA, CDC): er bestaat geen nanotech-sector. Het vormen van cohorten van gelijkelijk 

blootgestelde werkers is vrijwel onmogelijk. Het is wel belangrijk om individuele nanoparticle werkers 

te identificeren! Schulte verwijst naar het advies van de Nederlandse Gezondheidsraad uit 2012.  En 

naar de NIOSH die in 2012 adviseerde een baseline medisch onderzoek te doen bij werkers die (gaan) 

werken met carbon nanotubes en nanovezels. Het gaat vaak om carbon black en om titaniumdioxide.  

 

Ontwikkel een core set van biomarkers! Ivo Iavicoli gaat daar verder op in.  

 

In Finland waren er in 2006 36 bedrijven met in totaal 22.000 werknemers waar met 

nanotecchnologie werd gewerkt. Er is een blootstellingsregister voor nanomaterialen. Het aantal 

werkerss dat daadwerkelijk is blootgesteld aan engineered nano materials (ENM) is te klein voor 

epidemiologische onderzoek. 

Er zijn ook nog geen specifieke effecten bekend van nano-blootstelling. 



 

THEMA DELEN VAN INFORMATIE 

 

Mary Ross: 'Africa is booming'. Gezondheid wordt ernstig bedreigd door ongelijkheid. Zie 

www.quandl.com. Voornaamste uitdaging: het gebrek aan adequate geondheidsdiensten die ook bgz 

verstrekken. Gebrek aan goede statistiek. We moeten prioriteit geven aan de gezondheid van 

zorgwerkers. 

 

Jos Verbeek, FIOH, 'From research to practice'. 'Why most research findings are false'. Geeft 

voorbeeld prikaccidenten. Om wetenschappelijk bewijs in de praktijk te laten landen zijn veel en 

meer gerichte 'push & pull' acties nodig. Groot versschil tussen mening van deskundigen en 

wetenschappelijk bewijs. 

 

Paul Schulte: relevante kennis, die berust op vragen van stakeholders, moet worden omgezet in 

handelbare (actionable) kennis. Bgz heeft het onderzoek naar kennisverspreiding niet benadrukt. Hoe 

krijgen we mensen tot actie? We hebben zwakke modellen.  

We hebben translation research nodig. Dit is een groeiend terrein. Bouw feedbacklussen in! 

 

Max Lum: denk buiten de 'vaas'. Probleem is tegenwoordig de 'information clutter'. Social media 

drijven het onderzoek. Wikipedia stuurt zoekers naar de NIOSH website. De NIOSH website heeft 8 

miljoen hits per jaar. Wikipedia heeft 8 miljoen hits per uur! Wikidata. Wikiworkshop.  

Je kunt niet publiceren in Wikipedia, wel er je teasers plaatsen. 

 

Tas-Ching Aw, UAEU 

Zijn de informatiebehoeften voor bgz verschillend naar inkomen, naar land? 

Landen hebben informatie nodig over de impact van beroepsziekten niet alleen op de gezondheid, 

maar ook op de economie. 

 

Seong-Kyu Kang, Editor-in-chief of SH@W, een open acces tijdschrift. 

In 2009 was er behoefte om een nieuw internationaal tijdschrift over BGZ uit te geven. De bestaande 

tijdschriften waren te duur. SH@W staat in Medline. Google: zie openacces.ppt. 

Open Access: het copyright blijft bij de auteur. De auteur betaalt een article-processing charge (APC). 

 

THEMA PSYCHOSOCIALE RISICO'S 

 

Keynote lecture Stavroula Leka (Nottingham). 

Is preventie van psychosociale risico's mogelijk? State of the art. 

 

Uitgangsvraag: worden psychosociale risico's helder gedefinieerd en begrepen door de stakeholders, 

waaronder begrepen werkgevers, werknemers, beleidsmakers en gezondheidsdiensten? En zijn er 

geschikte strategieën, methoden en instrumenten om psychosociale risicco's aan te pakken?  

Leka, S., van Wassehove, W., & Jain, A. (2015). Is psychosocial risk prevention possible? 

Deconstructing common presumptions. Safety Science, 71(1), 61-67. 

 



Een andere term voor 'psychosociale risico's' is nodig: een term die niet de verwarring tussen oorzaak 

en effect bestendigt, en die de focus verschuift van werkstress (het effect) naar het ingrijpen in de 

oorzaken ervan, oorzaken die meestal liggen in de organisatie van het werk, zoals werkbelasting en 

methoden van leidinggeven. 

Arboprofessionals worden bekritiseerd omdat zij traditioneel een reactief prespectief hebben, van 

waaruit zij individuen en organisaties ondersteunen om om te gaan met de problemen zoals zij die  

ervaren, en zich niet bezighouden met het ontwerp van een werkomgeving die die problemen 

voorkomt (o.a. Westerholm & Kilbom, 1997). De focus ligt op het beperken van schade en 

onvoldoende op preventie.  

 

Uit het ESENER survey (EU-OSHA, 2010) bleek dat ongeveer 20% van de Europese ondernemingen 

zijn werknemers informeert over psychosociale risico's. 

 

Tenminste 30 prospective onderzoeken rapporteren verhoogde odds ratios voor fatale of niet-fatale 

cardiovasculaire (meest coronaire) aandoeningen bij personen die werkstress melden, een disbalans 

tussen inspanning en beloning, of oneerlijkheid binnen het bedrijf (e.g. Tsutsumi & Kawakami, 2004; 

Eller et al., 2009; Kivimäki et al., 2006, 2012;  Marmot, Siegrist, & Theorell, 2006).  

Door de bank genomen zijn de risico's minstens 50% hoger bij degenen die lijden aan stress op het 

werk, in vergelijking met degenen die geen problemen melden. Bovendien zijn verschillende 

cardiovasculaire risicofactoren geassocieerd met een ongunstige werkomgeving in termen van 

werkstress en disblns. In het bijonder betreft het 

– metabool syndroom (Chandola, Brunner, & Marmot, 2006) 

– type II diabetes (Kumari, Head, & Marmot, 2004) 

– hypertensie (Schnall et al., 2000) 

– obesitas (Kivimäki et al., 2002) 

– ongezond gedrag (Head, Stansfeld, & Siegrist, 2004; Siegrist & Rödel, 2006)  

– indicatoren van een ontregeld autonoom zenuwstelsel en endocriene activiteit (Chandola et al., 

2008; Hintsanen et al., 2005; Vrijkotte, van Doornen, & de Geus, 2000; Steptoe et al., 2004). 

 

De meeste resultaten van meer dan 12 prospectieve onderzoeken bevestigen een verhoogd risico op 

depressie bij werknemers die werkgerelateerde stress ervaren. De odds ratios variëren tussen 1,2 en 

4,6 (o.a. Bonde, 2008; Ndjaboué, Brisson, & Vézina, 2012). 

 

Andere schadelijke effecten betreffen een verminderd fysiek en psychisch functioneren (Stansfeld et 

al., 1998), aandoeningen van het spierskeletstelsel (Bongers, Kremer, & ter Laak, 2002; Gillen et al., 

2007; Rugulies & Krause, 2008), ziekteverzuim (Chandola, 2010; Marmot, Siegrist, & Theorell, 2006; 

Head et al., 2007), arbeidsongeschiktheid (o.a. Blekesaune & Solem, 2005; Dragano, 2007; Stattin & 

Järvholm, 2005). 

 

Er zijn diverse pogingen gedaan om werkgevers te betrekken bij de beheersing van psychosociale 

risico's: regulerende strategieën, afspraken op nationaal, sectoraal of organisatieniveau, en vrijwillige 

benaderingen in de vorm van standaarden, richtlijnen en specifieke instrumenten en methoden. Zo 

zijn er management standaarden voor werkstress in het Verenigd Koninkrijk en Italië, Work Positive in 

Ierland, de arboconvenanten en arbocatalogi in Nederland; PRIMA-EF guidance; en EU-OSHA’s OiRA 

instrument. Er moet nog meer gebeuren om instrumenten te ontwikkelen waarmee ondernemingen 



geschikte interventies kunnen inzetten om de psychosociale risico's te kunnen monitoren (o.a. 

Randall & Nielsen, 2010). 

 

Het management van psychosociale risico's is niet alleen een zaak van de arbodienst of de Human 

Resource afdeling. Het zou een essentieel onderdeel moeten zijn van de curricula van Business 

Schools.  

In plaats van een business case, zou een ‘value case’ (van Scheppingen et al., 2012) voor 

psychosociaal risicomanagement moeten worden bevorderd, waarmee economische, sociale,  

ethische en ecologische dimensies worden verhelderd. Deze zou moeten worden ingebed in zakelijke 

operaties door middel van managementsystemen. Dat vraagt om het ontwikkelen van competenties 

bij managers, werknemers en beleidsmakers. 

Methoden en instrumenten die ondernemingen bij dit proces steunen moeten prioriteit geven aan 

preventieve benaderingen die gericht zijn op duurzame oplossingen, en niet alleen maar reactieve 

acties. 

Inspectiediensten zouden als katalysatoren in dit veranderingsproces kunnen fungeren.  

Zo kan psychosociaal risicomanagement worden gekoppeld aan zakendoen en maatschappelijke 

duurzaamheid. 

 

Grootschalige epidemiologische onderzoeksprojecten gebaseerd op representatieve steekproeven op 

nationaal en sectoraal niveau zijn nodig, c.q. behoeven verbetering. 

 

Benchmarking tussen landen met een vergelijkbare politieke contekst is nodig om verbeterpunten te 

identificeren en om good practices te delen. Een beter en meer strategisch gebruik van 

surveillancesystemen kan hierbij behulpzaam zijn. 

Translatie van onderzoek naar de praktijk: hoewel een sterkere evidence basis bevorderlijk is voor 

actie op politiek en praktijkniveau, verschaft dit niet noodzakelijk ook oplossingen. 

 

Voor een analyse van beleid van de EU en de lidstaten, alsmede voor case studies over good pratices, 

zie het Delphi-onderzoek op http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=716&langId=en 

 

Er is een document over de implementatie van Council Directive 89/391/EEC voor wat betreft Mental 

Health in the Workplace: Promoting mental health in the workplace - Guidance to implementing a 

comprehensive approach. 

 

De 'risk society thesis' verwijst naar de manier waarop de moderne samenleving reageert in 

antwoord op risico, en anticipeert op de toekomst (Beck, 1986; Giddens, 1990). Welke risico's wil 

ieder van ons nemen, als werknemer, manager, beleidsmaker, researcher/expert, individu??? Het 

antwoord hangt af van de contekst waarin ieder van ons zich bevindt, en de daarmee verbonden 

druk, behoeften, waarden. In een steeds complexere contekst moeten we een waarlijk 

multidisciplinair en multi-level perspectief hanteren om vooruit te komen en ons denkkader 

dienovereenkomstig uit te breiden. Het is tijd om innovatief te zijn! 

 

 



 

SLOTOPMERKINGEN 

 

Er werd een World Health Political Forum gehouden met vertegenwoordigers van alle vooor OHS 

relevante wereldorganisaties. Helaas waren dat een achttal praatjes in ‘’braaftaal’’ met nauwelijks tijd 

voor echte discussie. 

Er was een interessante en zeer druk bezochte sessie over werk en spiritualiteit. Uiteindelijk bleek het 

vooral te gaan over een holistische benadering van arbeid en gezondheid, niet alleen het voorkómen 

van risico’s, maar ook het bevorderen van gezondheid en welzijn. Een leuk voorbeeld was het project 

dat de PAHO in eigen huis heeft uitgevoerd onder de slogan: ‘Besmet elkaar met vriendelijkheid’. 

Twaalf tips om vriendelijker met elkaar om te gaan werden langs alle mogeljke wegen verspreid:  

buttons, folders, affiches, social media, een wedstrijd.  

 

 

Piet Kroon, Yellow Factory, ICOH Scientific Cie Education & Training 

Dick Spreeuwers, Yellow Factory, ICOH Scientific Cie History of Prevention  

André Weel, Yellow Factory, ICOH Scientific Cies Education & Training + History of Prevention 


