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Samenvatting 

Aanleiding en doelstelling 

In Nederland wordt het aantal werknemers dat een door een arts vastgestelde beroepsziekte 

heeft, geschat op bijna 750.000 (11%). De maatschappelijke kosten van verzuim als gevolg 

van gezondheidsproblemen door het werk worden geschat op zo’n 8 miljard euro per jaar 

(Arbobalans 2016). Voorkomen van beroepsziekten levert zowel werkgevers en werknemers 

als de maatschappij veel op: beperking van verzuimkosten en arbeidsongeschiktheid, betere 

inzetbaarheid en participatie, tevreden werknemers en het behoud van een goede gezond-

heid. Preventie van beroepsziekten is om die reden een belangrijke pijler van het overheids-

beleid omtrent gezond en veilig werken. 

 

Naast de vaststelling dat beroepsziekten een groot maatschappelijk en economisch probleem 

zijn, valt op dat ziekten als gevolg van blootstelling aan stoffen hierin een aanzienlijk aandeel 

hebben. Van de 4.100 doden die in Nederland jaarlijks door beroepsziekten vallen, zijn er naar 

schatting 2.700 het gevolg van werkgerelateerde kanker, waarbij blootstelling aan stoffen een 

grote risicofactor is (Arbobalans 2016). 

 

Het onderzoek dat in dit rapport wordt gepresenteerd, vormt onderdeel van de verkenningen 

die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft laten uitvoeren ter 

voorbereiding van een meerjarenprogramma rond het voorkomen van beroepsziekten (in eer-

ste instantie gericht op stoffen: ‘Beter aan de slag met stoffen’). De centrale vraag is: 

 

“Hoe kunnen relevante partijen ondersteund worden in de preventie van beroeps-

gerelateerde aandoeningen, als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen?” 

 

De centrale vraag uit het onderzoek is beantwoord aan de hand van meerdere deelvragen. 

Allereerst is door middel van deskresearch een overzicht verkregen van de stoffen die op dit 

moment het belangrijkste risico vormen (deelvraag 1). De sectoren, waarin werknemers aan 

deze stoffen worden blootgesteld, zijn vastgesteld, evenals de meest voorkomende ziekten 

als gevolg van blootstelling aan deze stoffen. Om het risico op blootstelling aan deze gevaar-

lijke stoffen te verminderen dienen beheersmaatregelen genomen te worden. Preventie van 

blootstelling aan gevaarlijke stoffen is voor een groot deel terug te voeren op gedrag. Door 

middel van deskresearch is vastgesteld welke algemene inzichten uit de literatuur over ge-

dragsbeïnvloeding gebruikt kunnen worden bij het inrichten van een programma gericht op 

preventie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen (deelvraag 2). Aan de hand van interviews 

met relevante stakeholders is een beeld geschetst van de huidige stand van zaken van pre-

ventie en naleving ten aanzien van blootstelling aan gevaarlijke stoffen (deelvraag 3). Om 

inzicht te krijgen in knelpunten en behoeften en het daadwerkelijke gedrag van werkgevers en 

werknemers is uitgebreid kwalitatief onderzoek gedaan (deelvraag 4). Ten slotte is een vra-

genlijstonderzoek uitgevoerd onder bedrijven (17 sectoren) om de situatie in Nederland 

rondom blootstelling aan gevaarlijke stoffen en preventie van beroepsziekten breder in kaart 

te brengen (deelvraag 5). Om handvatten en randvoorwaarden van een succesvolle aanpak 

te kunnen opleveren (deelvraag 6) zijn de gevonden resultaten samengebracht en zijn con-

clusies geformuleerd. Deze zijn vervolgens getoetst bij de betrokken bedrijven en stakehol-

ders. 

Om tot slot een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn de conclusies voorge-

legd aan diverse experts van TNO en daarbuiten op het gebied van toxicologie, (sociale) psy-
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chologie en communicatie & sociale marketing. Zij hebben aanbevelingen gedaan voor een 

succesvolle aanpak. 

 

Inventarisatie van gevaarlijke stoffen 

Deelvraag 1 

Welke stoffen vormen op dit moment het belangrijkste risico als het gaat om beroepsgere-

lateerde aandoeningen als gevolg van blootstelling aan deze stoffen? 

 

Om de preventie en aanpak van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen te bevorderen is al-

lereerst een overzicht gemaakt van de stoffen die op dit moment het belangrijkste risico vor-

men. Op basis van eerder gemaakte inventarisaties (TNO, 2003; TNO, 2011) is een beeld 

geschetst van de huidige stand van zaken rondom stoffenproblematiek. Dit heeft geleid tot 

een overzicht waaruit een aantal prioritaire stoffen is geselecteerd en daarmee samenhan-

gende branches en kenmerken van die branches. 

 

In totaal zijn 13 stoffen of stofgroepen geïdentificeerd die op dit moment het belangrijkste risico 

vormen, als het gaat om beroepsgerelateerde aandoeningen als gevolg van blootstelling aan 

deze stoffen (zie tabel i.1). 

 

Tabel i.1 Geïdentificeerde probleemgebieden ten aanzien van stoffenblootstelling 

Stof Beroepsziekten 

Maximaal aantal (potentieel) 

blootgestelde werknemers 

en relevante sectoren Overige informatie 

Huid-irriterende 

stoffen 

Contacteczeem < 1.507.000 (t.o.v. ~ 1.300.000 

in 2011) 

(o.a. gezondheidszorg, hore-

ca, voedingsmiddelen en ge-

notsmiddelenindustrie) 

 

Oplosmiddelen Contacteczeem, 

neurologische ef-

fecten, kanker 

(benzeen) 

< 769.000 

(o.a. bouw, handel in en repa-

ratie van auto’s, motorfietsen 

en aanhangers, grafische in-

dustrie, metaalsector, chemie 

(proceschemie) 

5xBeter is o.a. actief op het 

gebied van oplosmiddelen. 

Inspectie SZW heeft in periode 

2009-2015 veel aandacht be-

steed aan arbeidsomstandig-

heden in de metaalsector. 

Kwartsstof COPD, longkanker ~457.000 (t.o.v. 350.000 in 

2011) (bouw) 

Diverse rapporten van Inspec-

tie SZW (o.a. in de bouw) 

waaruit blijkt dat er niet vol-

doende beheersmaatregelen 

worden toegepast om bloot-

stelling te voorkomen. 

Meelstof Astma < 128.000 

(o.a. voedingsmiddelen en ge-

notsmiddelenindustrie) waar-

van bakkers 18.000 (t.o.v. 

~40.000 in 2011 (bakkers, 

meelproductie) 

De SER heeft geadviseerd 

over invoer grenswaarde voor 

meelstof. 

De Longalliantie Nederland 

pakt in 2016 beroepslongziek-

ten aan met het project ‘Ver-

sterken aanpak beroepslong-

ziekten en werken met scha-

delijke stoffen’. 
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Stof Beroepsziekten 

Maximaal aantal (potentieel) 

blootgestelde werknemers 

en relevante sectoren Overige informatie 

Campagne gestart in 2016: 

“een coole bakker is een 

schone bakker” 

Asbest Mesothelioom, 

longkanker, asbes-

tose 

<6.000 (asbestsanering), 

104.500 (installatiebranche), 

~457.000 (bouw) 

De grenswaarde voor asbest 

amfibolen is per 1 januari 2017 

verlaagd van 10.000 naar 

2.000 vezels/m3. 

Lasrook Astma, COPD, in-

halatiekoorts, long-

kanker, reproduc-

tiestoornissen (in 

geval van RVS) 

400.000 (t.o.v. 400.000 in 

2011) 

(o.a. vervaardiging van meta-

len, auto’s, machines, bouw 

en handel in en reparatie van 

auto’s, motorfietsen en aan-

hangers) 

5xBeter is o.a. actief op het 

gebied van lasrook. 

Inspectie SZW heeft in periode 

2009-2015 veel aandacht be-

steed aan arbeidsomstandig-

heden in de metaalsector. 

Ontwikkeling lastoorts. 

Dieselrook Astma, COPD, 

longkanker, cardio-

vasculaire ziekten 

867.000 (t.o.v. ~800.000 in 

2011) 

(o.a. bouw, transportsector) 

Een advies van de Gezond-

heidsraad met betrekking tot 

het afleiden van een grens-

waarde is in voorbereiding. 

Houtstof Astma, COPD, 

contact eczeem, 

long en neuskanker 

740.000 (verhoging t.o.v. 

2011: ~130.000) 

(o.a. bouw: 457.000) 

Rapport Inspectie SZW geeft 

aan dat er veel overtredingen 

zijn op het gebied van bloot-

stelling binnen de houtindu-

strie. 

Zware metalen Aantasting centrale 

zenuwstelsel, kan-

ker, mogelijke re-

protoxische effec-

ten 

~ 129.000 (t.o.v. 406.600 in 

2011. 

(o.a. bouwmaterialenindustrie, 

basismetaalindustrie, en me-

taalproductenindustrie) 

De grenswaarde voor chroom 

6 is verlaagd per 1 maart 

2017. 

Isocyanaten Astma, eczeem ~716.000 

(o.a. handel in en reparatie 

van auto’s, motorfietsen en 

aanhangers, metaal industrie, 

bouw, chemie sector) 

De Gezondheidsraad zal een 

advies uitbrengen omtrent iso-

cyanaten. 

Ontwikkeling verfspuit ter re-

ductie van overspray. 

Farmaceutica 

(o.a. cytosta-

tica) 

Allergische reac-

ties, irritaties, kan-

kerverwekkend en 

risico’s voor het na-

geslacht 

Tussen de 7.500 en 20.000 

(o.a. thuiszorginstellingen, zie-

kenhuizen) 

 

Bitumen (asfalt 

rook) 

Misselijkheid, buik-

pijn, hoofdpijn, po-

tentieel carcino-

geen 

~347.000 

(wegenbouw, bitumenwerkers 

en dakdekkers) 

 

 

Uit dit deelonderzoek kan verder geconcludeerd worden dat: 

› ziekten van de ademhalingswegen (COPD en astma) en kanker (longkanker, mesotheli-

oom) zorgen voor de grootste ziektelast wat betreft gezondheidsklachten die zijn gerela-

teerd aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek; 
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› stoffen (zoals beschreven in tabel i.1) die een effect kunnen hebben op de ademhalings-

wegen en/of (long)kanker kunnen veroorzaken, zijn: kwartsstof, meelstof, asbest, las-

rook, dieselrook, houtstof, oplosmiddelen (benzeen), zware metalen, cytostatica en iso-

cyanaten; 

› bij chronische longaandoeningen blootstelling aan deeltjesvormige verontreinigingen een 

rol speelt. Sectoren, waar blootstelling aan deze stoffen (met uitzondering van meelstof 

en cytostatica) een risico vormt, zijn de chemie, metaal en bouw. In deze sectoren samen 

is een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking werkzaam. Arbocatalogi zijn op-

gesteld in vele branches als een belangrijke bron voor keuze van maatregelen. Er is een 

aantal arbocatalogi waarin geen melding wordt gemaakt van gevaarlijke stoffen, terwijl 

bekend is dat de betreffende sectoren wel met gevaarlijke stoffen werken; 

› bedrijfs- en vestigingsomvang van belang is bij het inrichten van een programma over de 

preventie van beroepsziekten door stoffen. Kleinere bedrijven, waar minder werknemers 

(<100) bij één bedrijf werken, zijn te vinden in onder andere algemene bouw en project-

ontwikkeling en handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers. Wanneer 

gekeken wordt naar vestigingen, ontstaat een ander beeld. In de handel in en reparatie 

van auto’s, motorfietsen en aanhangers, de gespecialiseerde bouw, de grond, water- en 

wegenbouw en de algemene bouw en projectontwikkeling bestaat meer dan 85% van de 

vestigingen uit maximaal 9 werknemers; 

› bij prioritering van sectoren en aandachtsgebieden het van belang is inzicht te hebben in 

de omvang van de aan gevaarlijke stoffen blootgestelde populatie. In de bouw is vooral 

de gespecialiseerde bouw een sector met veel medewerkers, in de chemie de handel in 

en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers en in de metaal de metaalproduc-

tenindustrie; 

› de sociaal economische status van werknemers van belang is bij de keuze voor activitei-

ten en preventieve maatregelen. Met name in de metaal is een relatief groot aantal werk-

nemers met een lage SES. 

 

Inzicht in gedrag 

Deelvraag 2 

Wat is de huidige stand van zaken rondom kennis over gedragsbeïnvloeding? 

 

Op basis van de inzichten uit de literatuur heeft TNO een model voor gedragsverandering 

ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op de volgende uitgangspunten uit de literatuur: 

› 95% van het menselijk gedrag is onbewust en slechts 5% is bewust; 

› bij gedragsverandering doorloopt een persoon verschillende fasen; 

› 80% van de mensen zit in de fase tussen onbekwaam en voorbereiden; 

› groepen mensen verschillen in de snelheid waarmee en de manier waarop zij een ge-

dragsverandering adopteren. 
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Figuur i.1 Behavioural Insights by TNO (BIT-model) 

 

Het BIT-model laat zien: 

› het hoofd: het bewuste, rationele en reflectieve systeem. Dit systeem vertrouwt op feiten 

en waarden, rationele aannames en denkt ook aan de lange termijn; 

› het hart: het impulsieve systeem dat automatisch en snel beslissingen neemt op basis 

van indrukken, intenties, gevoelens en vuistregels. Dit systeem focust op de korte termijn, 

is moeilijk te controleren en vertrouwt op onderbewuste processen; 

› routes voor gedragsverandering: het model laat zien dat er 2 routes zijn om gedrag te 

veranderen, namelijk via het onbewuste en via het bewuste; 

› fase voor gedragsverandering: het model beschrijft de verschillende fasen die een in-

dividu doorloopt bij gedragsverandering (overwegen, voorbereiden, handelen en volhou-

den). Het model illustreert ook dat een aantal van deze stappen via het bewuste systeem 

loopt en een aantal via het onbewuste systeem; 

› type ten aanzien van gedragsverandering: ook maakt het model een onderscheid tus-

sen verschillende groepen in de mate waarin en manier waarop ze een verandering adop-

teren (‘laggards’, ‘late majority’, ‘early majority’, ‘early adopters’ en ‘innovators’); 

› technieken voor gedragsverandering: tot slot onderscheidt het model verschillende 

technieken voor gedragsverandering. ‘Innovators’ en ‘early adopters’ moeten vooral ge-

faciliteerd worden om tot gedragsverandering over te gaan (‘show me)’. De ‘early majo-

rity’ en de ‘late majority’ zijn vooral gebaat bij educatie, support en het aansluiten bij drijf-

veren (‘help me’), terwijl de ‘laggards’ pas overgaan tot gedragsverandering bij regulering 

en niet te negeren aanpassingen in het omgevingsdesign (‘make me’). 

 

Preventie en naleving volgens stakeholders 

Deelvraag 3 

Wat is volgens stakeholders de huidige stand van preventie en naleving ten aanzien van 

gevaarlijke stoffen en wat betekent dit voor een programma gericht op het voorkomen van 

beroepsziekten? 

 

De belangrijkste sectoren waar blootstelling aan de geïdentificeerde stoffen een risico is, zijn 

de chemie, metaal en bouw. Om de derde deelvraag te kunnen beantwoorden heeft TNO op 

basis van een krachtenveldanalyse interviews gehouden met de belangrijkste stakeholders 

(deskundigen, branche- en werknemersvertegenwoordigers) uit deze sectoren (in totaal 10). 

 



 

Rapport TNO 2017 R11394 | 060.26362  vi 
© 2018 TNO 
 
 

Op basis van de interviews kan het volgende worden geconcludeerd: 

› de geïnterviewden herkenden dat in de gekozen sectoren (metaal, chemie, bouw) nog 

steeds risico’s voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen bestaan, met de kanttekening dat 

in alle sectoren al wel goede initiatieven zijn ontplooid in de afgelopen jaren; 

› de geïnterviewden geven aan dat de arbeidshygiënische strategie een belangrijke rol 

kan spelen bij de preventie van beroepsziekten, maar dat deze nog niet overal en altijd 

toegepast wordt. Hoe kleiner de organisatie, hoe kleiner ook de kans lijkt dat de strategie 

wordt toegepast; 

› tegelijkertijd signaleren geïnterviewden een maatschappelijke tendens om de eigen ver-

antwoordelijkheid van burgers, en dus ook van werknemers aan te spreken. De geïn-

terviewden zien dit ook terug op sommige werkplekken, waarbij de eigen verantwoorde-

lijkheid van werknemers om zich te beschermen met behulp van persoonlijke bescher-

mingsmiddelen) meer aandacht krijgt dan de bronaanpak; 

› kennis van risico’s ten aanzien van gevaarlijke stoffen is volgens geïnterviewden over 

het algemeen matig. Het hebben van relevante kennis van risico’s en maatregelen op 

alle niveaus in de organisatie (management, staf, medewerkers) is volgens alle geïnter-

viewden belangrijk om preventie te bevorderen; 

› hoewel arbocatalogi veelal aanwezig zijn, is het gedeelde beeld van de geïnterviewden 

dat ze weinig tot niet gebruikt worden; 

› geïnterviewden onderschrijven allemaal het belang van wetgeving op het terrein van 

gevaarlijke stoffen. Wetgeving hebben alleen is echter niet voldoende. Er moet ook wor-

den gehandhaafd; 

› ten behoeve van preventie zijn verschillende interventies beschikbaar. Wat (nog) onbe-

kend is, is aan de ene kant hoe effectief de interventies zijn, en aan de andere kant hoe 

en hoe vaak de interventies worden toegepast. Werkgevers hebben daar bovenop dui-

delijk behoefte aan inzicht in (geschatte) kosten en baten van maatregelen; 

› verschillende geïnterviewden noemen de organisatiecultuur, en dan in het bijzonder ‘de 

machocultuur’, als belangrijke belemmering van elke vorm van preventie. Als veilig en 

gezond werken geen onderdeel van de cultuur is, of onveilig en ongezond werken zelfs 

de norm is, dan heeft dat invloed op de effectiviteit van de maatregelen; 

› geïnterviewden benoemen allemaal dat er nog veel onduidelijk is over niveaus van 

blootstelling en het effect van (verschillende niveaus van) blootstelling op gezondheid 

op de korte en lange termijn. Dat het causale verband tussen blootstelling aan bijvoor-

beeld kankerverwekkende stoffen en ziek worden jaren later lastig aan te tonen is, noe-

men sommigen een belemmering voor effectieve preventie startend bij de bron. Als het 

verband wel aangetoond is, zorgt de lange tijd tussen blootstelling en ziekte toch dat er 

geen preventieprikkel van uit gaat voor werkgevers en geen prikkel voor gedragsveran-

dering voor werknemers; 

› tot slot geven geïnterviewden aan dat verschillende stoffen ook verschillende interventies 

kunnen vereisen. Zij delen het beeld dat maatwerkinterventies gericht op specifieke 

stoffen het meest effectief zijn. ‘Het maakt uit over welke stof we het hebben’ en daar zou 

in een programma ter preventie van beroepsziekten rekening mee moeten worden ge-

houden. 

 

De volgende doelgroepen voor een programma gericht op preventie van blootstelling door 

gevaarlijke stoffen, zijn door de geïnterviewden genoemd: 

› management in bedrijven: zorg voor werknemers (bronaanpak), normsetting (sanc-

tie/beloning); 

› medewerkers: bewustwording, gedragsverandering; 

› starters: socialiseringsproces/normsetting; maar ook ‘innovators’/’early adopters’; 

› ouderen: in kader van sociale norm; (ongezond) gewoontegedrag; 
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› kleine ondernemingen: risicogroep want vaak minder beleid op gebied van gezond en 

veilig werken; 

› klanten: in het kader van beïnvloeding van werkgevers; 

› naasten van medewerkers: in het kader van beïnvloeding van werknemers; 

› degenen achteraan de keten: risicogroep. 

 

Knelpunten en behoeften voor preventie in bedrijven 

Deelvraag 4 

Wat zijn de behoeften en knelpunten als het gaat om preventie (en aanpak) van beroeps-

gerelateerde aandoeningen als gevolg van blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen? 

 

Om de knelpunten en behoeften bij bedrijven te inventariseren is uitgebreid veldwerk uitge-

voerd bij zes bedrijven in de prioritaire sectoren (bouw, metaal en chemie). Het bleek moeilijk 

om bedrijven te interesseren voor deelname. Uit de opgegeven redenen bleek onder andere 

dat bedrijven een lage risicoperceptie hebben (gevaarlijke stoffen zijn geen issue). Het veld-

werk bestond uit zes bedrijfsbezoeken bestaande uit observaties van handelingen en werkne-

mers die met gevaarlijke stoffen werken (totaal 25), gesprekken met die werknemers (totaal 

25) en interviews met de leidinggevende (totaal 6) en degene in het bedrijf met de arboporte-

feuille (totaal 6). 

Hieronder beschrijven we de resultaten van het veldwerk, waarbij met name gezocht is naar 

de gemeenschappelijke bevindingen: 

› hoewel alle bedrijven de arbeidshygiënische strategie toepassen, verschillen ze in de 

mate waarin en de manier waarop ze dat doen. Bedrijven waarin werknemers vooral met 

één gevaarlijke stof werken, hebben het veiligheidsproces vaak beter op orde dan bedrij-

ven die met meer gevaarlijke stoffen werken; 

› bij alle bedrijven is weliswaar een medewerker verantwoordelijk voor veiligheid en ge-

zondheid op de werkvloer, maar de manier waarop deze rol wordt ingevuld is sterk af-

hankelijk van de affiniteit die deze medewerker heeft met het thema. De rol van preven-

tiemedewerker wordt over de hele linie tamelijk smal ingevuld en soms gereduceerd tot 

het controleren van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door collega’s. 

Hoe succesvol preventiemedewerkers hierin vervolgens zijn, hangt ook af van persoon-

lijke drijfveren van de collega’s om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken; 

› gevonden bewuste gedragsbepalers: maatschappelijke bekendheid van de gevolgen 

van een gevaarlijke stof, direct ervaren gezondheidsklachten, getroffen naasten, controle 

door leidinggevenden; 

› gevonden onbewuste gedragsbepalers: cultuur (als het houden aan de veiligheidsre-

gels de norm is), routine (liggen persoonlijke beschermingsmiddelen op een logische 

plek), voorbeeldgedrag (leidinggevenden en rolmodellen), prikkels (sterke geur, stofwol-

ken - enkel als nog geen gewenning is opgetreden). 

 

De knelpunten bij preventie vallen uiteen in: 

› bedrijfscultuur: ondanks aanwezigheid van preventiebeleid en protocollen op organisa-

tieniveau, lijken op de werkvloer de groepsnorm en het groepsgedrag sturend voor (het 

ontbreken van) preventie, zoals aanspreekgedrag; 

› motivatie/vaardigheden: werkgevers vertrouwen op de motivatie van medewerkers om 

gezond en veilig te werken, en de kunde om risico’s goed te kunnen inschatten en de 

juiste beheersmaatregelen toe te passen; 

› risicobewustzijn: het valt op dat medewerkers geneigd zijn de risico’s van de stoffen 

waar zij mee werken te relativeren en zelfs te bagatelliseren; 
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› gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen: persoonlijke beschermingsmiddelen 

worden vaak niet gebruikt; genoemde redenen zijn draagcomfort en tijdsdruk; 

› gebrek aan kennis: een belangrijk knelpunt bij preventie dat bij vrijwel alle bedrijven 

wordt genoemd, is gebrek aan kennis van gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Werkne-

mers weten vaak niet met welke gevaarlijke stoffen zij werken en wat de risico’s ervan 

zijn; 

› andere prioriteiten: de aandacht die door bedrijven wordt besteed aan preventie van 

blootstelling aan gevaarlijke stoffen, is afhankelijk van de mate waarin andere issues de 

aandacht vragen van de werkgever en werknemers. 

 

Behoeften ten aanzien van preventie: 

› toepassing arbeidshygiënische strategie: medewerkers in de bedrijven geven aan dat 

zij behoefte hebben aan meer maatregelen die gevaarlijke stoffen bij de bron aanpakken, 

zoals substitutie van schadelijke stoffen, maar ook aan organisatorische, collectieve 

maatregelen. Ook aanpassingen in de werkomgeving zijn gewenst, zoals technische ver-

beteringen aan installaties, aanpassingen aan het werkklimaat, verbeterde afzuiginstal-

laties en algehele ventilatie; 

› duidelijke verantwoordelijkheid: werkgevers moeten ervoor zorgen dat medewerkers 

hun werk gezond en veilig kunnen uitvoeren. Ze moeten zorgdragen voor voldoende ken-

nis en mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen en daarnaast zorgen dat er binnen 

de organisatie een aanspreekpunt is. Medewerkers zijn ervoor verantwoordelijk dat zij de 

preventieve maatregelen die hen ter beschikking staan om veilig en gezond te werken 

ook daadwerkelijk gebruiken; 

› gebrek aan kennis: het lijkt erop dat de hoeveelheid informatie die medewerkers aan-

geboden krijgen in veel gevallen niet bijdraagt aan een verbeterd bewustzijn van de scha-

delijke stoffen op de werkvloer. Medewerkers constateren dat veel van de informatie die 

zij ontvangen onduidelijk of niet goed toepasbaar is in de praktijk; 

› dialoog tussen management en medewerkers: er is behoefte aan een verbetering in 

de communicatie tussen werkvloer en management over gevaarlijke stoffen. Medewer-

kers geven aan dat de afstand tussen management en werkvloer vaak groot is en dat 

management niet altijd een goed beeld heeft van de knelpunten die zich op de werkvloer 

voordoen bij preventie. Leidinggevenden erkennen dat zij een rol hebben in preventie, 

maar wijzen vooral op de verantwoordelijkheid van medewerkers om hieraan te voldoen. 

 

Doelgroepen: 

› verschillen tussen oudere en jongere medewerkers: oudere werknemers zijn soms 

‘nonchalanter’ in de naleving van veiligheidsvoorschriften en het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen dan jongere medewerkers. Jongere medewerkers hebben tijdens 

de opleiding veel geleerd over risico’s van gevaarlijke stoffen en preventie. Deze kennis 

zit bij hen nog vers in het geheugen; 

› verschillen tussen ‘inhuur’ en vaste krachten: de preventieve maatregelen lijken de 

vaste krachten makkelijker te bereiken dan de inhuurkrachten. De belangrijkste reden 

hiervoor lijkt dat flexibele krachten vaker dan vaste krachten de Nederlandse taal niet 

machtig zijn; 

› onderaannemers: onderaannemers blijken een kwetsbare groep te zijn, die met regel-

maat werkt onder onveilige omstandigheden; 

› rol opdrachtgever: naast de duidelijke rol die de werkgever vervult bij preventie van 

blootstelling aan gevaarlijke stoffen, geven meerdere geïnterviewden aan dat ook op-

drachtgevers hierin een belangrijke rol kunnen vervullen. Wanneer opdrachtgevers stren-

gere eisen stellen aan werken met stoffen/veilige werkwijzen, zal dit voor werkgevers een 

stimulans zijn om meer in te zetten op gezond werken.  
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Huidige stand van zaken in Nederland 

Deelvraag 5 

Wat is de huidige stand van zaken aangaande het werken met gevaarlijke stoffen in Neder-

land, en waar liggen de kansen om het verbeteren van deze werkwijze te stimuleren? 

 

Door middel van representatief vragenlijstonderzoek onder vestigingen van bedrijven is inzicht 

verkregen in de huidige stand van zaken aangaande het werken met gevaarlijke stoffen door 

vestigingen in Nederland. De focus lag op het in kaart brengen van aanknopingspunten voor 

een betere omgang met gevaarlijke stoffen. Het vragenlijstonderzoek biedt daarmee meer 

kwantitatief inzicht in huidig beleid, (opvolging van) maatregelen, en veranderwensen van wer-

kenden in verschillende sectoren in Nederland, en in alle vestigingsgrootteklassen. Het onder-

zoek is uitgevoerd in 17 sectoren waar wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. De meerderheid 

van de respondenten (78%) was eigenaar of leidinggevende. 

 

In de sectoren waarvan we weten dat met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, vinden bijna alle 

vestigingen in Nederland dat er in hun bedrijf over het algemeen genomen veilig wordt gewerkt 

met stoffen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat dit door werkgevers 

zelf is gerapporteerd. Hoewel er wordt gezegd dat er veilig wordt gewerkt met stoffen inven-

tariseert een heel groot deel van deze vestigingen de risico’s van gevaarlijke stoffen niet. Als 

de risico’s wel worden ingeschat, worden deze vaak heel laag ingeschat. Het vervolgens toet-

sen van de gemeten of geschatte blootstelling volgens de grenswaarden gebeurt dan in 41% 

van de vestigingen (in grotere vestigingen gebeurt dit veel meer). 

 

Ondanks het feit dat een groot deel van de vestigingen in Nederland dus geen of weinig inzicht 

heeft in de mate van blootstelling, zegt een meerderheid van de vestigingen wel maatregelen 

te nemen om blootstelling te voorkomen. Grote vestigingen geven vaker aan maatregelen te 

treffen dan kleine vestigingen. De meeste vestigingen beschermen hun personeel met per-

soonlijke beschermingsmiddelen (in kleine vestigingen meer dan in grote vestigingen). Bron-

aanpak of technische maatregelen als afzuiginstallaties worden veel minder genomen. Col-

lectieve maatregelen als gesloten systemen, afschermen van werkplekken en taakroulatie 

worden door werkgevers nauwelijks genomen. 

 

Het valt op dat slechts iets meer dan de helft van de vestigingen aangeeft dat hun medewer-

kers geïnformeerd worden over de risico’s van de stoffen waar ze mee werken, of dat hun 

werknemers werkvoorschriften en instructies ontvangen. Desondanks denken werkgevers dat 

de eigen medewerkers voldoende kennis in huis hebben over de risico’s van stoffen, en dat 

ze weten hoe ze ermee moeten werken. Volgens de werkgevers worden de persoonlijke be-

schermingsmiddelen door medewerkers ook daadwerkelijk gebruikt. Medewerkers zijn vol-

gens de werkgevers intrinsiek gemotiveerd en houden zich aan voorschriften volgens werk-

gevers. 

 

Veel vestigingen geven verder aan (erg) tevreden zijn over de informatie die beschikbaar is 

betreffende het werken met stoffen. Een groot deel van de kennis over gevaarlijke stoffen 

wordt vergaard bij leveranciers van stoffen of hulpmiddelen en via opleidingen en trainingen. 

Intermediairs als arbodiensten en brancheorganisaties worden veel minder geraadpleegd. Bij 

de overheid gaan bedrijven niet snel te rade. 

 

Redenen voor werkgevers om aan preventie te doen zijn aan de ene kant het voorkomen van 

ongelukken en incidenten en de gezondheid van de werknemers en aan de andere kant wet-
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geving en de reputatie van de vestiging. Werkgevers ervaren de volgende belemmeringen 

voor het doen aan preventie: 

› complexiteit van regels en wettelijke verplichtingen; 

› administratieve lasten; 

› maatregelen zijn niet praktisch toepasbaar; 

› te weinig kennis ten aanzien van maatregelen; 

› te weinig bewustzijn onder medewerkers. 

 

Handvatten en randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak 

Deelvraag 6 

Wat zijn handvatten en randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak voor (preventie van) 

beroepsgerelateerde aandoeningen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen? 

 

Om handvatten en randvoorwaarden van een succesvolle aanpak te kunnen opleveren (deel-

vraag 6) zijn de gevonden resultaten samengebracht en zijn conclusies geformuleerd. Deze 

zijn vervolgens getoetst bij de in het kwalitatieve deel van het onderzoek betrokken bedrijven 

en stakeholders. 

Een programma gericht op preventie van beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan ge-

vaarlijke stoffen zou zich het beste op de volgende stoffen kunnen richten: oplosmiddelen, 

kwartsstof, meelstof, asbest, lasrook, dieselrook, houtstof, zware metalen, isocyanaten. De 

sectoren die extra aandacht zouden moeten krijgen in een programma, gezien de omvang en 

het vòòrkomen van bovengenoemde stoffen, zijn bouw, metaal en chemie. 

 

Er is een aantal prioriteiten waar een succesvolle aanpak van beroepsziekten zich in eerste 

instantie op zou moeten richten: 

› risicoperceptie bij werkgevers en werknemers: zowel werkgevers als werknemers 

hebben een lage risicoperceptie. Dit komt mede doordat er weinig bekend is over de 

effecten/causale verbanden tussen blootstelling en ziekte, waardoor de risico’s gerelati-

veerd worden (onder andere door de lange latentietijd). Een realistisch beeld van risico’s 

van blootstelling aan gevaarlijke stoffen vormt een belangrijke drijfveer voor het treffen 

van preventieve maatregelen, zowel voor werkgevers als voor werknemers; 

› toepassing van arbeidshygiënische strategie: de arbeidshygiënische strategie wordt 

vaak niet toegepast. Werkgevers leggen de verantwoordelijkheid voor veilig en gezond 

werken nu vaak bij medewerkers (verschaffen persoonlijke beschermingsmiddelen). 

Werknemers hebben duidelijk behoefte aan maatregelen die gevaarlijke stoffen bij de 

bron aanpakken. Voor werkgevers is het belangrijk dat dan de (geschatte) kosten en 

baten van (bron)maatregelen inzichtelijk zijn. 

 

Om het risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen te verminderen dienen (technische) be-

heersmaatregelen genomen te worden. Preventie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen is 

dus voor een groot deel terug te voeren op gedrag(sverandering). Uit het onderzoek blijkt dat 

er aantal handvatten of ‘knoppen’ is waar je aan kunt draaien om een gedragsverandering te 

bewerkstellingen: 

› kennis van risico’s en beheersmaatregelen bij werkgevers: vooral in het midden- en 

kleinbedrijf (mkb) wordt weinig gebruik gemaakt van bestaande instrumenten om risico’s 

op blootstelling aan gevaarlijke stoffen te inventariseren, te evalueren en aan te pakken; 

› kennis van risico’s en beheersmaatregelen bij werknemers: wanneer verantwoorde-

lijkheden voor preventie laag in de organisatie worden neergelegd, is het belangrijk dat 

het kennisniveau van deze groepen op peil is. Dit lijkt nu in onvoldoende mate het geval. 

Bovendien zou de manier van informatievoorziening en communicatie beter aan moeten 
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sluiten bij de doelgroep. De beschikbare kennis lijkt te weinig toegankelijk (letterlijk en 

figuurlijk) voor de werknemers; 

› motivatie van werkgevers om aandacht te besteden aan preventie: de belangrijkste 

factoren die van invloed zijn op de intrinsieke motivatie van werkgevers zijn gezondheid 

van werknemers, voorkomen van ongelukken, en incidenten en reputatie van het bedrijf. 

De belangrijkste extrinsieke motivatie is het voldoen aan wetgeving; 

› motivatie van werknemers om aandacht te besteden aan preventie: de belangrijkste 

factoren zijn die van invloed zijn op de intrinsieke motivatie van werknemers zijn direct 

ervaren gezondheidsklachten en naasten die worden getroffen. De belangrijkste extrin-

sieke motivatie: controle door leidinggevenden en bewustzijnverhogende prikkels (bij-

voorbeeld een sterke geur); 

› belemmeringen bij werkgevers: werkgevers ervaren de volgende belemmeringen voor 

het doen aan preventie: administratieve lasten, te weinig bewustzijn onder medewerkers, 

onbekendheid/onduidelijkheid met betrekking tot maatregelen en praktische toepasbaar-

heid van maatregelen; 

› belemmeringen bij werknemers: werknemers ervaren het werken met persoonlijke be-

schermingsmiddelen als belemmering (draagcomfort, tijdsverlies). Het beschermen van 

medewerkers door middel van persoonlijke beschermingsmiddelen lijkt een makkelijkere 

weg maar is feitelijk veel uitdagender aangezien die afhankelijk is van menselijk gedrag 

(routine) en motivatie; 

› sociale norm: de cultuur rondom gezond en veilig werken in bedrijven is van grote in-

vloed. Leidinggevende en de preventiemedewerker kunnen hierin een belangrijke rol ver-

vullen evenals rolmodellen in de organisatie (oudere of jongere werknemers). 

 

Informatiebronnen van leveranciers van stoffen en hulpmiddelen (voorschriften/trainingen) zijn 

een belangrijk kanaal om (mkb-)bedrijven te bereiken. 

 

Succesvolle aanpak ‘Beter aan de slag met stoffen’ 

“Hoe kunnen relevante partijen ondersteund worden in de preventie van beroepsgerela-

teerde aandoeningen, als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen?” 

 

Het ministerie van SZW wil graag de preventie van beroepsziekten als gevolg van blootstelling 

aan gevaarlijke stoffen aanpakken. Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeks-

vraag zijn de conclusies voorgelegd aan diverse experts van TNO en daarbuiten op het gebied 

van toxicologie, (sociale) psychologie en communicatie & sociale marketing. Zij hebben aan-

bevelingen gedaan voor een succesvolle aanpak. 

Een succesvolle aanpak zou zich moeten richten op: 

› verhogen van de risicoperceptie: kijk hoe blootstelling ‘zichtbaar’ gemaakt kan worden. 

Dat kan met name door metingen en signalering op de werkvloer (onder andere door 

middel van sensoring) of het meegeven van bepaalde eigenschappen aan gevaarlijke 

stoffen (zoals een geur aan aardgas, of een kleur die achterblijft op blootgestelde li-

chaamsdelen). Maak (vroege) schade zichtbaar door bijvoorbeeld een zelf-test aan te 

bieden.  

Doe daarnaast onderzoek naar de effecten en causale verbanden van blootstelling aan 

gevaarlijke stoffen enerzijds en ziek worden anderzijds, en maak daarnaast ook meer 

gebruik van reeds bestaande onderzoeken. Deze informatie is een belangrijke randvoor-

waarde voor het verhogen van de risicoperceptie bij werkgevers en werknemers; 

› ontwikkeling en implementatie van veilige werkwijzen: ontwikkel veilige werkwijzen 

of stimuleer de ontwikkeling daarvan in sectoren/branches/bedrijven, waarbij eerst een 

overzicht verkregen moet worden van bestaande initiatieven/instrumenten/tools op het 

gebied van gezond en veilig werken met stoffen. Naast aandacht voor implementatie/na-
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leving moeten ook de kosten en baten van maatregelen direct inzichtelijk gemaakt wor-

den. 

 

Op basis van de inzichten uit het onderzoek en uit de literatuur zijn 4 ‘knoppen’ geïdentificeerd 

waar je aan kunt draaien om een gedragsverandering te bewerkstellingen: ‘mogelijkheden’, 

‘normen’, ‘motivatie’ en ‘weerstanden’ (zie figuur i.2). In Bijlage 5 zijn deze knoppen verder 

uitgewerkt. In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan voor elke knop. 

 

 
Figuur i.2 Interventie raamwerk 

 

› Mogelijkheden: interventies die zich richten op het mogelijk maken van gedrag (wegne-

men van beperkingen, aanleren van vaardigheden). Het is aan te bevelen in een pro-

gramma ‘Beter aan de slag met stoffen’ aandacht te besteden aan de implementatie van 

bestaande instrumenten om risico’s met stoffen te inventariseren en te implementeren. 

Er zal dan met name gekeken moeten worden naar hoe deze bedrijven het beste bereikt 

kunnen worden. Daarnaast dient gestimuleerd te worden om medewerkers te betrekken 

bij de keuze van maatregelen en zouden er interventies ontwikkeld moeten worden om 

medewerkers te ondersteunen bij het nemen van eigen regie. 

› Motivatie: interventies die zich richten op het vergroten van de motivatie (belonen, straf-

fen). Interne motivatie is krachtiger dan externe motivatie, maar externe motivatie is mak-

kelijker aan te spreken. Het is aan te bevelen in een programma ‘Beter aan de slag met 

stoffen’ aandacht te besteden aan het verhogen van de motivatie bij werkgevers en werk-

nemers om preventieve maatregelen te treffen. De intrinsieke motivatie van werkgevers 

(zorg voor medewerkers, reputatieschade) blijkt één van de belangrijkste factoren bij het 

al dan niet nemen van preventieve maatregelen. Daarnaast is wetgeving/handhaving één 

van de belangrijkste extrinsieke motivaties. Aangezien werkgevers met name vertrouwen 

op de intrinsieke motivatie van werknemers, is het belangrijk in te zetten op hetgeen 

werknemers intrinsiek motiveert. Dit is met name ‘zichtbaarheid’ (feedback) van blootstel-

ling. Controle en sancties door leidinggevende werken ook goed op de extrinsieke moti-

vatie van werknemers. 

› Normen: interventies die inhaken op normen en waarden van de doelgroep (sociale no-

men, persoonlijke norm, rolmodellen). In het programma ‘Beter aan de slag met stoffen’ 

zou gekeken kunnen worden naar hoe de sociale norm rondom gezond en veilig werken 

in bedrijven beïnvloed kan worden, waarbij gezond en veilig werken de norm wordt. Lei-
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dinggevende en de preventiemedewerker kunnen hierin een belangrijke rol vervullen, 

evenals rolmodellen in de organisatie (oudere of jongere werknemers). Maak duidelijk 

zichtbaar dat management, voorman en preventiemedewerker de maatregelen en het 

gezondheidsrisico zeer serieus nemen en zorg ervoor dat zij het goede voorbeeld geven. 

› Weerstanden: interventies die zich richten op het verwijderen van weerstanden (passi-

viteit/inertia, opstandigheid/reactance, wantrouwen/scepticism). In het programma ‘Beter 

aan de slag met stoffen’ is het belangrijk rekening te houden met weerstanden van men-

sen tegen gedragsverandering. Zo hebben mensen van nature een voorkeur voor 

oud/bekend gedrag, en zijn zij in eerste instantie vaak wantrouwend tegenover nieuwe 

werkwijzen. Houd hier rekening mee en speel hierop in. 

 

In het programma ‘Beter aan de slag met stoffen’ zou gekeken kunnen worden hoe leveran-

ciers van stoffen en hulpmiddelen ingezet kunnen worden als kanaal richting werkgever en 

werknemers. Dit is naast de brancheorganisaties een kansrijk kanaal voor een programma, 

zeker als het gaat om het bereiken van kleine bedrijven (één van de belangrijkste doelgroe-

pen). 
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