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1 Inleiding 

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

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

1.1 Aanleiding en beleidscontext 

In Nederland sterven ieder jaar méér mensen door het werk dan in het verkeer of thuis. In de 

Arbobalans 2016 wordt het aandeel werknemers dat een door een arts vastgestelde beroeps-

ziekte heeft, geschat op 11% (bijna 750.000 werknemers). Aandoeningen aan het bewegings-

apparaat en psychische aandoeningen vormen gezien de ziektelast en het verzuim dat ze 

opleveren de grootste categorieën beroepsziekten. De maatschappelijke kosten van verzuim 

als gevolg van gezondheidsproblemen door het werk worden geschat op zo’n 8 miljard euro 

per jaar. Voorkómen van beroepsziekten levert zowel werkgevers, werknemers als de maat-

schappij veel op: beperking van verzuimkosten en arbeidsongeschiktheid, betere inzetbaar-

heid en participatie, tevreden werknemers en het behoud van een goede gezondheid. Pre-

ventie van beroepsziekten is om die reden een belangrijke pijler van het overheidsbeleid om-

trent 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). Bij chronische longaandoeningen speelt blootstelling 

aan deeltjesvormige verontreinigingen een rol, zoals silica (kwartsstof), lasrook, houtstof en 

organisch stof, naast specifieke allergenen zoals isocyanaten in coatings. Veel bedrijven zijn 

goed op weg om blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen terug te dringen. Echter ook blijkt 

dat sommige bedrijven te weinig doen om de blootstelling onder de grenswaarden te krijgen 

voor onder meer benzeen, asbest, silica, en lasrook. 

 

Er is al veel energie gestoken in het verbeteren van de informatievoorziening over stoffen en 

beheersmaatregelen. Er zijn instrumenten ontwikkeld om risico’s van stoffen eenvoudiger te 

kunnen beoordelen en er zijn in enkele sectoren ook beheersmaatregelen ontwikkeld. Deze 

activiteiten vonden plaats in het kader van respectievelijk de arboconvenanten, het pro-

gramma Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen (VASt) en de arbocatalogi. Verder 

vonden deze activiteiten vooral plaats op het niveau van sectoren, hoewel getracht is om de 

uiteindelijke gebruikers in de bedrijven, namelijk werkgevers en werknemers, hierbij te betrek-

ken. TNO is gestart met het opzetten van een monitor Stoffen met als doel inzicht te krijgen in 

de stand van zaken rondom blootstelling aan stoffen op de werkplek en in waar de pijnpunten 

zitten. 

 

Echter, een verbeterd inzicht leidt niet automatisch tot een daling van het aantal doden en 

beroepsziekten per jaar als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Om het risico op 

blootstelling aan gevaarlijke stoffen te verminderen dienen (technische) beheersmaatregelen 

genomen te worden. Preventie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen is dus voor een groot 

deel terug te voeren op gedrag(sverandering). Om hieraan bij te dragen zet het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een meerjarenprogramma rond het voorkomen 

van beroepsziekten op (in eerste instantie gericht op stoffen: ‘Beter aan de slag met stoffen’). 

Eind 2017 moeten de hoofdlijnen voor het programma in de steigers staan, uitvoering vindt 
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plaats in 2018-2021. Het onderzoek dat in dit rapport wordt gepresenteerd, vormt onderdeel 

van de verkenningen die het ministerie van SZW heeft laten uitvoeringen ter voorbereiding 

van het meerjarenprogramma. 

 

Mogelijk zijn de knelpunten en behoeften die spelen bij de preventie van blootstelling aan 

stoffen soortgelijk voor andere arbeidsrisico’s (mentale/fysieke belasting). De resultaten van 

het project kunnen dan bijdragen aan een bredere aanpak van preventie van beroepsziekten. 

1.2 Doel 

Het ministerie van SZW wil graag de preventie en aanpak van beroepsziekten als gevolg van 

blootstelling aan gevaarlijke stoffen bevorderen. Het onderzoek dat in dit rapport wordt gepre-

senteerd, vormt onderdeel van de verkenningen die het ministerie van SZW heeft laten uit-

voeren ter voorbereiding van een meerjarenprogramma rond het voorkomen van beroepsziek-

ten (in eerste instantie gericht op stoffen: ‘Beter aan de slag met stoffen’). 

1.3 Vraagstelling 

De centrale vraag is: 

 

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

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

 

Deelvragen 

1. Welke stoffen vormen op dit moment het belangrijkste risico, als het gaat om beroepsge-

relateerde aandoeningen als gevolg van blootstelling aan deze stoffen? 

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

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? 

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? 

5. Wat is de huidige stand van zaken aangaande het werken met gevaarlijke stoffen in Ne-

derland en waar liggen de kansen? 

6. Wat zijn handvatten en randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak voor (preventie 

van) beroepsgerelateerde aandoeningen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stof-

fen? 

1.4 Methoden 

Om de deelvragen te beantwoorden maken we gebruik van een combinatie van kwantitatieve 

en kwalitatieve onderzoeksmethoden. 

Kwalitatief onderzoek is meer exploratief van aard en gericht op het verkrijgen van inzichten. 

Wat leeft er? En waarom? Deze onderzoeksmethode is passend wanneer de uitkomsten voor 

het onderzoek minder goed te voorspellen zijn en er behoefte is aan meer diepgaande inzich-

ten. Kwalitatief onderzoek is bijvoorbeeld geschikt om wensen, motivaties, ervaringen, menin-

gen en behoeften van een doelgroep in kaart te brengen (deelvraag 3 en 4). 
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Kwantitatief onderzoek wordt gebruikt om statistisch betrouwbare en representatieve uitspra-

ken te kunnen doen over een bepaalde doelgroep. 

Deze onderzoeksmethode leent zich vooral om een antwoord te formuleren op een ‘gesloten 

vraag’. Het voordeel van kwantitatief onderzoek is dat het generaliseerbare resultaten oplevert 

(deelvraag 5). Het nadeel van deze onderzoeksmethode is dat het onderzoek weinig inzicht 

geeft in het waarom. 

1.4.1 Deskresearch 

We beantwoorden deelvraag 1 aan de hand van deskresearch. Op basis van deze en 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 samenhangende branches en kenmer-

ken van die branches (zie verder hoofdstuk 2). 

 

Preventie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen is voor een groot deel terug te voeren op 

gedrag(sverandering). Door middel van deskresearch is vastgesteld welke algemene inzich-

ten uit de literatuur over gedragsbeïnvloeding we kunnen gebruiken bij het inrichten van een 

programma gericht op preventie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen (zie verder hoofdstuk 

3). 

1.4.2 Interviews met stakeholders 

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

de chemie, metaal en bouw. In deze sectoren zijn veel mensen werkzaam. Om de derde deel-

vraag te kunnen beantwoorden heeft TNO op basis van een krachtenveldanalyse interviews 

gehouden met de belangrijkste stakeholders uit deze sectoren. Het doel van de interviews is 

inzicht te krijgen in de stand van zaken bij de preventie en naleving ten aanzien van gevaarlijke 

stoffen (zie verder hoofdstuk 4). 

1.4.3 Bedrijfsbezoeken: interviews en observaties 

Om de knelpunten en behoeften bij bedrijven te inventariseren (deelvraag 4) is uitgebreid 

veldwerk uitgevoerd bij bedrijven. Het veldwerk bestond uit observaties van handelingen van 

werknemers die met gevaarlijke stoffen werken, gesprekken met die werknemers en inter-

views met de leidinggevenden en degenen in het bedrijf met de arboportefeuille (zie verder 

hoofdstuk 5). 

1.4.4 Vragenlijstonderzoek bedrijven 

Door middel van representatief vragenlijstonderzoek onder bedrijven wordt inzicht verkregen 

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

in Nederland. De focus ligt op het in kaart brengen van aanknopingspunten voor een betere 

omgang met gevaarlijke stoffen (deelvraag 5). Het vragenlijstonderzoek kan daarmee meer 

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

van werkenden in verschillende sectoren in Nederland, en in alle vestigingsgrootteklassen (zie 

verder hoofdstuk 6). 

1.4.5 Afrondende analyses 

Om handvatten en randvoorwaarden van een succesvolle aanpak te kunnen formuleren (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 stoffen (zie verder hoofdstuk 7). 
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1.4.6 Aanbevelingen 

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 (zie verder hoofdstuk 8). 
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2 Inventarisatie gevaarlijke stoffen 

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

gerelateerde aandoeningen als gevolg van blootstelling aan deze stoffen? 

 

Om de preventie en aanpak van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen te bevorderen zal 

allereerst een overzicht verkregen moeten worden van de stoffen die op dit moment het 

belangrijkste risico vormen. 

De resultaten van dit exploratieve onderzoek worden gepresenteerd in dit hoofdstuk.1 

2.1 Methode 

TNO heeft in 2011 voor bijna alle sectoren in Nederland een overzicht gemaakt van blootstel-

ling aan stoffen en (mogelijk) gerelateerde gezondheidseffecten. Het doel van dat onderzoek 

was onder andere het maken van een inschatting van de ‘potentiële’ ziektelast. Dit is gedaan 

op basis van informatie over de werkgerelateerde blootstelling aan stoffen, de hiermee geas-

socieerde eindpunten (gezondheidseffecten), en de (geschatte) omvang van de blootgestelde 

populatie. Het rapport van Spaan et al. (2011) heeft de nadruk gelegd op de veranderingen 

die zich hadden voorgedaan in de periode 2003-2011. Het resultaat van dat rapport was onder 

meer een overzicht met negen geïdentificeerde probleemgebieden (zie tabel 2.1). Daarnaast 

is aan de hand van beschikbare studies een kwalitatieve inschatting voor deze probleemge-

bieden gemaakt over in hoeverre de grenswaarden worden overtreden op basis van blootstel-

lingsgegevens van deze studies voor de verschillende probleemgebieden. 

 

Tabel 2.1 Shortlist geïdentificeerde probleemgebieden ten aanzien van stoffenblootstelling (Spaan et al., 

2011) 

Probleemgebied Beroepsziekten Blootstelling 

Maximaal aantal (potentieel) 

blootgestelde werknemers 

Kwartsstof in de 

bouw 

COPD, longkanker Veelal boven de 

grenswaarde 

~ 350.000 

Lasrook Astma, COPD, inhala-

tiekoorts, reproductie-

stoornissen (in geval 

van RVS) 

Regelmatig boven 

de grenswaarde 

~400.000 

(onder andere metaal, scheeps-

bouw) 

Dieselrook Astma, COPD, longkan-

ker, cardiovasculaire 

ziekten 

Zeer lage grens-

waarde 

~800.000 

(onder andere (wegen)bouw, gara-

ges, havens, transport) 

Organisch stof in 

landbouw & voe-

ding 

Astma, COPD, rhinitis/ 

sinusitis, inhalatiekoorts 

Vaak vér boven 

de grenswaarde 

~350.000 

(landbouw, voedingsindustrie) 

Houtstof Astma, COPD, contact-

eczeem, neuskanker 

Vaak boven de 

grenswaarde 

~130.000 

(bouw, meubel, jachtbouw, houthan-

del, parket) 

Meelstof Astma Vaak boven de 

grenswaarde 

~40.000 

(bakkers, meelproductie) 

                                                      
1  Dit hoofdstuk is gebaseerd op: Schaddelee-Scholten, B., Schuilenborg, L., Fransman, W., Spaan, S. & 

Weyers, M. (2017). Preventie Beroepsziekten. Rapport Fase 1: Inventarisatie gevaarlijke stoffen. Leiden: 

TNO. 
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Probleemgebied Beroepsziekten Blootstelling 

Maximaal aantal (potentieel) 

blootgestelde werknemers 

Eczeem door nat 

werk & reiniging 

Contacteczeem Zeer frequente 

blootstelling 

~1.300.000 

(onder andere schoonmaak, ge-

zondheidszorg, horeca, voeding) 

Eczeem door 

specifieke pro-

ducten 

Contacteczeem Frequente bloot-

stelling 

>> 100.000 

(onder andere garages, metaal, 

bouw) 

Isocyanaten (lak-

ken, lijmen) 

Astma, eczeem Regelmatig boven 

grenswaarden 

40.000-60.000 

(metaal, bouw, handel in en repara-

tie van auto’s, motorfietsen en aan-

hangers, carrosseriebouw, parket) 

 

Ten behoeve van prioritering is een update gemaakt van deze negen probleemgebieden voor 

de periode 2011-2016. Daarbij is gekeken naar de volgende bronnen om te kunnen bepalen 

of er nieuwe informatie bekend is omtrent stoffen die een probleem vormen voor werknemers 

gezondheid: 

› Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (rapportage 2015); 

› arbodossiers van arbokennisnet (uitgegeven sinds 2011); 

› projecten van Gezondheidsraad (sinds 2011); 

› rapportages van de Inspectie SZW (sinds 2011); 

› informatie uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) (2015); 

› informatie over grenswaarden (mogelijke grenswaarde verlagingen, of nieuw afgeleide 

grenswaarden, sinds 2011); 

› Arbobalans 2016; 

› arbocatalogi; 

› diverse experts binnen TNO op het gebied van blootstelling aan stoffen. 

Bovengenoemde bronnen zijn ook gebruikt om additionele stoffen of stofgroepen te identifice-

ren die een belangrijk risico kunnen vormen voor werknemersgezondheid. 

2.2 Belangrijkste stoffen 

Voor de selectie van stoffen of stofgroepen voor prioritering is gekeken naar veranderingen 

(sinds 2011) voor de volgende criteria: 

1. blootgestelde (risico)populatie; 

2. gezondheidseffecten (en bijbehorende ziektelast)/grenswaarden verlaging/classificatie 

carcinogeniteit; 

3. beheersmaatregelen (aandacht in de branche, goede praktijken). 

 

Op basis van de methodologie zoals beschreven zijn in totaal 13 stoffen of stofgroepen gese-

lecteerd (tabel 2.2). Op verzoek van SZW zijn biologische agentia niet meegenomen in het 

onderzoek, op basis waarvan bijvoorbeeld ‘organisch stof’ achterwege is gelaten. Uit tabel 2.2 

blijkt dat een groot deel van de prioritaire stoffen uit 2011 nog steeds als belangrijk worden 

beschouwd, maar er is ook een aantal nieuwe stoffen toegevoegd op basis van diverse infor-

matiebronnen (meer details per stof worden in bijlage 1 beschreven). 
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Tabel 2.2 Update prioritering probleemgebieden 

Stof (groep) Bron van informatie 

Huid-irriterende stoffen Beroepsziekten in cijfers 2016, Spaan et al. (2011) 

Oplosmiddelen Beroepsziekten in cijfers 2016, Gezondheidsraad (2015): carcinogene classifica-

tie 1,4-Dioxaan 

Kwartsstof Beroepsziekten in cijfers 2016, Spaan et al. (2011), Inspectie SZW (2014); In-

spectie SZW (2015), TNO-expert 

Meelstof Beroepsziekten in cijfers 2016, Spaan et al. (2011), Arbokennis dossier (Heede-

rik et al., 2014)), Inspectie SZW (2014) 

Asbest Beroepsziekten in cijfers 2016, TNO-expert, Inspectie SZW (2014); Inspectie 

SZW (2015) 

Lasrook Spaan et al. (2011), Arbokennis dossier (Van der Mark, 2015), TNO-expert 

Dieselrook Spaan et al. (2011), Inspectie SZW (2013); Inspectie SZW (2016) 

Houtstof Spaan et al. (2011), Inspectie SZW (2013) 

Zware metalen Beroepsziekten in cijfers 2016, Gezondheidsraad (2013), Inspectie SZW (2014); 

Inspectie SZW (2015) 

Isocyanaten Spaan et al. (2011), TNO-expert 

Farmaceutica Hillhorst et al. (2013), TNO-expert, Gezondheidsraad (carcinogene classificatie 

diverse stoffen) 

Nanodeeltjes Arbokennis dossier (Cornelissen et al., 2013), TNO-expert 

Bitumen TNO-expert 

 

De informatie omtrent de verschillende criteria is samengevat in een matrix (tabel 2.3) (meer 

gedetailleerde informatie per stof (groep) kan teruggevonden worden in bijlage 1). Verder dient 

het volgende te worden opgemerkt: 

› in het rapport van Spaan et al. (2011) zijn blootstellingsgegevens meegenomen, waar-

voor onder andere omvangrijk literatuuronderzoek is gedaan. Gezien de beperkte tijd in 

het huidige project is met SZW besproken dat een uitvoerig onderzoek, met onder meer 

een uitgebreide literatuurstudie naar blootstellingsdata, niet past binnen de huidige on-

derzoeksopzet. Het is daarom niet mogelijk om valide uitspraken te doen over de veran-

dering in blootstellingsniveaus in 2016/2017 ten opzichte van 2011; 

› in 2013 is een kennisdossier opgesteld over synthetische nanomaterialen (Cornelissen 

et al., 2013). In dit dossier wordt voornamelijk aangegeven dat er nog veel onduidelijkhe-

den zijn rondom de gezondheidsrisico’s voor werknemers en de mogelijke blootstelling 

aan nanomaterialen tijdens het werk. Hoewel er binnen TNO veel expertise is op het 

gebied van nanodeeltjes, werd door experts wel aangegeven dat er nog veel onderzocht 

moet worden; zo zijn er weinig blootstellingsdata, bijna geen grenswaarden (zogenaamde 

‘occupational exposure limits (OELs)’), een gebrek aan gerichte meetmethoden en nog 

niet voldoende inzage in het mechanisme van de toxiciteit die nanodeeltjes kunnen indu-

ceren. Nanodeeltjes zijn derhalve niet meegenomen in de matrix; 

› om te onderzoeken of de werknemersaantallen per bedrijfstak zijn veranderd, zijn de ge-

gevens van het CBS over 2015, indien mogelijk, vergeleken met de gegevens uit het 

rapport van Spaan et al. (2011). 
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Tabel 2.3 Matrix geselecteerde stoffen en beschrijving diverse criteria2 

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’. 

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. 

                                                      
2  Het maximaal aantal blootgestelde werknemers is gebaseerd op data van het CBS. Indien mogelijk zijn 

deze aantallen vergeleken met de rapportage van Spaan et al. (2011). De kolom “overige informatie” be-

schrijft informatie die in de afgelopen jaren is veranderd omtrent gezondheid (bijvoorbeeld een verlaging 

van de grenswaarde) of aandacht in de branche (nieuwe initiatieven zoals campagnes of rapporten van 

Inspectie SZW). 
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Stof Beroepsziekten 

Maximaal aantal (potentieel) 

blootgestelde werknemers 

en relevante sectoren Overige informatie 

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) 

 

2.3 Belangrijkste beroepsziekten 

Het RIVM heeft in 2013 de werkgerelateerde ziektelast berekend voor 2013. Tabel 2.4 geeft 

een overzicht van deze ziektelast in zowel de werkzame als gepensioneerde beroepsbevol-

king van aandoeningen waarbij blootstelling aan stoffen op de werkplek de veroorzaker zou 

kunnen zijn. 
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Tabel 2.4 Werkgerelateerde ziektelast voor de werkzame en gepensioneerde beroepsbevolking zoals ge-

schat door het RIVM in 2013 (aangepast vanuit de Arbobalans, 2016) 

Ziektecategorie & ziekten/ 

aandoeningen 

Ziektelast 

Werkzame 

beroepsbevolking 

Gepensioneerde 

beroepsbevolking Totaal 

Ziekten % Ziekten % Ziekten % 

Ziekten van de ademhalingswegen 20.400 14,6 22.300 25,8 42.700 18,9 

COPD 13.200 9,4 20.600 23,9 33.800 14,9 

Astma 6.800 4,8 1.600 1,9 8.400 3,7 

Kanker 17.000 12,1 22.900 26,5 39.900 17,6 

Longkanker 10.100 7,2 12.800 14,9 22.900 10,1 

Mesothelioom 2.300 1,7 4.300 4,9 6.600 2,9 

Borstkanker* 2.300 1,6 1.600 1,9 4.000 1,7 

Dikke darmkanker 1.000 0,7 1.600 1,8 2.600 1,1 

Prostaatkanker 500 0,4 2.000 2,3 2.500 1,1 

Huidkanker* 500 0,4 400 0,5 1.000 0,4 

Non-hodgkin Lymfoom 100 0,1 200 0,2 300 0,1 

Ziekten van de huid 4.100 1,8 0 0,0 4.100 1,8 

Contacteczeem 4.100 1,8 0 0,0 4.100 1,8 

* Als gevolg van blootstelling aan stoffen én andere risicofactoren (bijvoorbeeld UV-straling). 

 

Uit de rapportage van het RIVM blijkt dat (na ziekten van het bewegingsapparaat (22%) en 

psychische stoornissen (35,6%)) ziekten van de ademhalingswegen de meeste DALY’s 

(‘Disability-adjusted life years’) in de werkzame beroepsbevolking veroorzaken. Vooral COPD 

en in mindere mate astma dragen hier aan bij (samen 14,2%). Daarnaast zorgen longkanker 

en mesothelioom ook voor een relatief groot deel voor de werkgerelateerde ziektelast (8,9%). 

Zowel longkanker, mesothelioom, COPD als astma worden voornamelijk veroorzaakt door 

stoffen. Hiermee is blootstelling aan stoffen een grote veroorzaker van de ziektelast in de 

werkzame beroepsbevolking. 

2.4 Belangrijkste sectoren en kenmerken daarvan 

Stoffen (zoals beschreven in tabel 2.3) die een effect kunnen hebben op de ademhalingswe-

gen en/of (long)kanker kunnen veroorzaken, zijn: kwartsstof, meelstof, asbest, lasrook, die-

selrook, houtstof, oplosmiddelen (benzeen), zware metalen, cytostatica en isocyanaten. 

Deze stoffen komen voor in diverse sectoren (zie tabel 2.5); alleen meelstof wordt slechts 

gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie en cytostatica worden alleen gebruikt (op kleine 

schaal) in de gezondheidszorg. 

 

Grote sectoren waar blootstelling aan deze stoffen een risico is zijn de chemie, metaal en 

bouw. Onder de bouw worden de bouwmaterialenindustrie, algemene bouw en projectontwik-

keling, grond, water en wegenbouw, en de gespecialiseerde bouw geschaard. 

Onder metaal worden de basismetaalindustrie en de metaalproductenindustrie onderge-

bracht. En voor chemie worden zowel de chemische industrie (de proceschemie) als zoge-

naamde downstream users (handel in en reparaties van auto’s en dergelijke (met name de 

autoschade herstel bedrijven)) geschaard. 
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Tabel 2.5 Overzicht sectoren (SBI) waar diverse stoffen worden gebruikt 

Sector op basis van SBI-code* K
w

a
rt

s
s
to

f 

M
e

e
ls

to
f 

A
s

b
e

s
t 

L
a

s
ro

o
k
 

D
ie

s
e

lr
o

o
k
 

Z
w

a
re

 m
e
ta

le
n

 

O
p

lo
s

m
id

d
e

le
n

 

H
o

u
ts

to
f 

Is
o

c
y

a
n

a
te

n
 

Landbouw  x   x x  x   

Bosbouw      x   x  

Visserij     x     

Voedingsmiddelenindustrie  x        

Delfstoffenwinning x    x     

Bouwmaterialenindustrie x  x  x  x x  

Basismetaalindustrie x  x x x x x   

Metaalproductenindustrie x  x x x x x   

Energiebedrijven x  x       

Afvalwater inzameling en behandeling x  x  x x    

Afvalbehandeling en recycling x  x  x x x   

Sanering en overig afvalbeheer x  x  x x    

Reparatie en installatie van machines   x x  x x   

Rubber- en kunststofproduct industrie        x  x 

Houtindustrie    x x  x x  

Algemene bouw en projectontwikkeling x  x x x  x x x 

Grond, water en wegenbouw x  x x x  x  x 

Gespecialiseerde bouw x  x x x x x  x 

Chemische industrie     x x x  x 

Handel in en reparatie van auto’s, motor-

fietsen en aanhangers 

  x x x  x  x 

Detailhandel (winkels, niet in acht ne-

mende de verkoop van auto’s) 
x       x x 

Elektrische apparatenindustrie    x x x x  x 

Elektrotechnische industrie     x x x   

Auto- en aanhangwagenindustrie   x x x  x  x 

Overige transportmiddelenindustrie   x x x    x 

Meubelindustrie    x x x x x x 

Design, fotografie, vertaalbureaus       x x  

Papier industrie   x x   x   

Vervoer over land    x x x x   

Vervoer over water     x     

Waterleidingbedrijven   x       

Schoonmaakbedrijven, hoveniers en der-

gelijke 
  x    x   

Winning van aardolie en aardgas     x  x   

Textielindustrie     x  x   

Kledingindustrie     x  x   

* De paars gearceerde rijen betreffen subsectoren uit de bouw; de groen gearceerde rijen betreffen subsec-

toren uit de metaal industrie; de oranje gearceerde rijen betreffen subsectoren uit de chemische industrie. 
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2.4.1 Arbocatalogi en gevaarlijke stoffen 

Uit tabel 2.6 blijkt dat er veel sectoren zijn die aandacht besteden aan stoffen in de arbocata-

logus. Maar er is ook een groot aantal arbocatalogi waarin geen melding wordt gemaakt van 

gevaarlijke stoffen, terwijl bekend is dat er in de betreffende sectoren wel met gevaarlijke stof-

fen gewerkt wordt. 

 

Tabel 2.6 Overzicht sectoren waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en met een arbocatalogus, waarin 

gevaarlijke stoffen al dan niet worden genoemd 

Gevaarlijke stoffen worden niet genoemd in de 

arbocatalogus 

Gevaarlijke stoffen worden wel genoemd in de 

arbocatalogus 

• Bosbouw 

• Visserij 

• Winning van aardolie en aardgas 

• Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 

• Kledingindustrie 

• Aardolie-industrie 

• Farmaceutische industrie 

• Elektrotechnische industrie 

• Elektrische apparatenindustrie 

• Reparatie en installatie van machines 

• Afvalwaterinzameling en -behandeling 

• Sanering en overig afvalbeheer 

• Detailhandel (winkels, niet in acht nemende de 

verkoop van auto's) 

• Vervoer over land 

• Logiesverstrekking (gemeente loket waar mensen 

uit het buitenland een tijdelijke verblijfsvergunning 

aanvragen) 

• Bibliotheken, musea en natuurbehoud 

• Landbouw 

• Voedingsmiddelenindustrie 

• Drankenindustrie 

• Leer- en schoenenindustrie 

• Houtindustrie 

• Papierindustrie 

• Grafische industrie 

• Chemische industrie 

• Rubber- en kunststofproductindustrie 

• Bouwmaterialenindustrie 

• Basismetaalindustrie 

• Metaalproductenindustrie 

• Auto- en aanhangwagenindustrie 

• Overige transportmiddelenindustrie 

• Meubelindustrie 

• Energiebedrijven 

• Waterleidingbedrijven 

• Afvalbehandeling en recycling 

• Algemene bouw en projectontwikkeling 

• Grond-, water- en wegenbouw 

• Gespecialiseerde bouw 

• Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen 

en aanhangers 

• Vervoer over water 

• Design, fotografie, vertaalbureaus 

• Schoonmaakbedrijven, hoveniers en dergelijke 

• Textielindustrie 

• Onderwijs 

• Gezondheidszorg 

• Verpleging en zorg met overnachting 

• Welzijnszorg zonder overnachting 

2.4.2 Bedrijfsomvang 

Bedrijfsomvang is van belang bij het inrichten van een programma over de preventie van be-

roepsziekten door stoffen. In bijlage 2 is op SBI-niveau een overzicht te vinden van de ver-

schillende sectoren, inclusief het aantal werknemers per sector, en een indeling van de be-

drijfsgrootte (in de categorieën 1-10 werknemers, 10-50 werknemers, 50-100 werknemers, 

100-500 werknemers, en 500 werknemers of meer). Aan de hand hiervan is het mogelijk het 

percentage middelgrote en kleine bedrijven weer te geven voor de gekozen sectoren (zie fi-

guur 2.1). Het mkb bestaat uit bedrijven met maximaal 250 medewerkers. Omdat de catego-
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rieën zoals hierboven beschreven hier niet mee overeenkomen, is besloten om als alternatief 

voor mkb-status te kijken naar bedrijven tot 100 werknemers. 

 

 
Figuur 2.1 Percentage bedrijven met maximaal 100 werknemers (Databron: CBS) 

 

Uit figuur 2.1 kan opgemaakt worden dat kleinere bedrijven, waar minder werknemers (<100) 

bij één bedrijf werken, zijn te vinden in onder andere algemene bouw en projectontwikkeling 

en handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers. Sectoren waar veel werk-

nemers (>100) bij één bedrijf werken, zijn vooral te vinden in de chemische industrie, basis-

metaalindustrie en, grond-, water en wegenbouw. Een volledig overzicht is te vinden in bijlage 

3. 

 

Wanneer gekeken wordt naar het aantal kleine vestigingen per sector (1 t/m 9 werknemers), 

ontstaat een ander beeld. Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel valt 46% van 

de vestigingen in de chemische sector en 56% van de vestigingen in de basismetaalindustrie 

in de categorie ‘kleine vestiging van maximaal 9 werknemers’ (figuur 2.2). In bijvoorbeeld de 

handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers is circa 90% van de vestigingen 

zo klein, en deze aantallen zijn vergelijkbaar in de gespecialiseerde bouw (89%), de grond, 

water- en wegenbouw (86%) en de algemene bouw en projectontwikkeling (94%). Van de 

bouwmaterialenindustrie kon de bedrijfsgrootte per vestiging niet worden bepaald. 
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Figuur 2.2 Percentage vestigingen per sector met maximaal 9 werknemers (Databron: KvK register). Van 

de bouwmaterialenindustrie kon de vestigingsomvang niet worden bepaald 

2.4.3 Blootgestelde populatie 

Bij prioritering van sectoren en aandachtsgebieden is het van belang inzicht te hebben in de 

omvang van de aan gevaarlijke stoffen blootgestelde populatie. Een overzicht van het aantal 

werknemers per sector, gespecificeerd met betrekking tot de sectoren bouw, chemie en me-

taal, is weergeven in figuur 2.3. 

 

 

Figuur 2.3 Aantal werknemers (x1000) per sector (Databron: CBS) 

 

Uit figuur 2.3 komt naar voren dat de gespecialiseerde bouw veruit het grootste aantal werk-

nemers heeft. De handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers heeft hierna 
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de meeste werknemers. De basismetaalindustrie en de bouwmaterialenindustrie zijn relatief 

kleinere sectoren. 

2.4.4 Sociaaleconomische status 

De sociaaleconomische status van werknemers is van belang bij de keuze voor activiteiten en 

preventieve maatregelen. In bijlage 3 is een overzicht te vinden van de sociaaleconomische 

status (SES) van de verschillende sectoren (ingedeeld op basis van SBI-code op 2 digits). 

Hierbij is lage SES geoperationaliseerd als Opleiding is lager dan of gelijk aan VBO én de 

werknemer valt in het laagste salariskwartiel. Een selectie hiervan is weergegeven in tabel 

2.7. 

 

Tabel 2.7 Rangorde SBI-sectoren op basis van percentage respondenten NEA2015 met én een lage oplei-

ding én een relatief laag salaris 

NEA2015: werknemers 15 t/m 74, SBI-sector op 2 di-

git-niveau N % 

% Opleiding  VBO én 

laagste salariskwartiel 

Totaal 41.390 100,0 9,6 

45 Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en  

aanhangers 

590 1,4 10,5 

25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machi-

nes en apparaten) 

472 1,1 9,8 

41 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en  

projectontwikkeling 

508 1,2 7,6 

43 Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 968 2,3 7,2 

20 Vervaardiging van chemische producten 271 0,7 3,0 

24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 149 0,4 2,7 

42 Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) 379 0,9 2,7 

De ‘N’-kolom (en %) is de grootte van de gehele subsector in aantallen respondenten in de NEA2015, dus 

los van de opleiding of het salaris. Daarbij zijn subsectoren met (proportioneel gewogen) mínder dan 10 

respondenten weggelaten. De subsectoren zijn op volgorde gezet op basis van de rangorde van het per-

centage dat én een lage opleiding én een relatief laag salaris heeft. Van de bouwmaterialenindustrie kon 

de SES niet worden bepaald. 

 

Op basis van tabel 2.7 blijkt dat vooral in de handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en 

aanhangers en vervaardiging van producten van metaal relatief veel werknemers werkzaam 

zijn met een lage SES. Deze werknemers hebben én een laag opleidingsniveau (lager dan 

VBO) én vallen qua salaris in het lage kwartiel. 

2.5 Conclusie 

Geconcludeerd kan 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; 

› stoffen (zoals beschreven in de matrix, zie tabel 2.3) die een effect kunnen hebben op de 

ademhalingswegen en/of (long)kanker kunnen veroorzaken, zijn: kwartsstof, meelstof, 

asbest, lasrook, dieselrook, houtstof, oplosmiddelen (benzeen), zware metalen, cytosta-

tica en isocyanaten; 

› grote sectoren waar blootstelling aan deze stoffen een risico is, zijn: de chemie, metaal 

en bouw. Onder de bouw worden de bouwmaterialenindustrie, algemene bouw en pro-
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jectontwikkeling, grond, water- en wegenbouw, en de gespecialiseerde bouw geschaard. 

Onder metaal worden de basismetaalindustrie en de metaalproducten industrie onderge-

bracht. En voor chemie worden zowel de chemische industrie (de proceschemie) als zo-

genaamde downstream users (de handel in en reparaties van auto’s en dergelijke (met 

name de autoschade herstel bedrijven)) geschaard; 

› in 16 sectoren die werken met gevaarlijke stoffen én die een arbocatalogus hebben, in 

de arbocatalogus het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen niet is opgenomen; 

› kleinere bedrijven, waar minder werknemers (<100) bij één bedrijf werken, te vinden zijn 

in onder andere algemene bouw en projectontwikkeling 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 werkne-

mers; 

› de gespecialiseerde bouw veruit het grootste aantal werknemers heeft, gevolgd door de 

handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers sector. De basismetaalin-

dustrie en de bouwmaterialenindustrie zijn relatief kleinere sectoren qua totaal aantal 

werknemers dat er werkzaam is; 

› vooral in de handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers en vervaardi-

ging van producten van metaal zijn relatief veel werknemers werkzaam met een lage 

sociaaleconomische status. Deze werknemers hebben een laag opleidingsniveau en een 

laag salaris. 

 



 

Rapport TNO 2017 R11394 | 060.26362  17 
© 2018 TNO 
 
 

3 Gedragsverandering bij preventie 

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

 

In dit hoofdstuk bespreken we relevante theorieën rondom gedrag en gedragsbeïnvloeding 

en onderzoeken we welke algemene inzichten uit literatuur over gedragsbeïnvloeding we 

kunnen gebruiken bij het inrichten van een programma gericht op preventie van blootstelling 

aan gevaarlijke stoffen. Deze inzichten zijn vervolgens gebruikt om in interviews en obser-

vaties in de praktijk drijfveren, belemmeringen en behoeften te identificeren. 

3.1 Methode 

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). TNO heeft de afgelopen 

jaren veel onderzoek verricht naar implementatie van beheersmaatregelen op het gebied van 

gezond en veilig werken, onder andere naar de motivatie van werkgevers om preventieve 

maatregelen al dan niet te nemen. Voor werkgevers zijn hun eigen intrinsieke motivatie, finan-

ciële motieven, wettelijke verplichtingen, en het bewustzijn van risico’s bepalend voor het ac-

tief opzetten en onderhouden van een preventief beleid (TNO, 2012; TNO, 2015a). 

 

Het perspectief van de medewerker is ook van belang voor het slagen van het arbobeleid. 

Sociale steun van werknemers onderling is één van de factoren die onderscheidend en bepa-

lend is voor het slagen van genomen maatregelen (TNO, 2012). Hiernaast blijkt dat in bedrij-

ven met weinig preventieve maatregelen deze pas getroffen worden als de werknemer ze 

aankaart (TNO, 2012). 

 

Uit onderzoek van Panteia/VHP (2015 ) blijkt dat de versterking van een preventief beleid op 

het terrein van beroepsziekten vooral is gelegen in de relatie tussen werknemer en werkgever, 

ofwel de bedrijfscultuur. “Het beïnvloeden van de bedrijfscultuur is in potentie het meest effec-

tieve instrument om mensen langdurig gezond en veilig aan het werk te houden, omdat dit de 

intrinsieke motivatie raakt” (Panteia/VHP, 2015). Uit dit onderzoek blijkt ook dat autonomie en 

sociale steun van zowel de direct leidinggevende als van collega’s de risico’s op het ontstaan 

van beroepsziekten verminderen (Panteia/VHP, 2015). 

 

Motivatie, bewustzijn en sociale context zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op ge-

dragsverandering (in casu het treffen van beheersmaatregelen om blootstelling aan gevaar-

lijke stoffen te voorkomen). Voor het ontwikkelen van een programma gericht op preventie van 

beroepsziekten is het belangrijk inzicht te hebben in gedragsbeïnvloeding. Om te komen tot 

een overzicht van relevante gedragstheorieën en daaruit lessen te trekken voor preventie van 

beroepsziekten door gevaarlijke stoffen is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Hiertoe zijn ver-

schillende zoekopdrachten uitgevoerd naar relevante wetenschappelijke literatuur in weten-

schappelijke zoekmachines. Deze zoekstrategie leverde een overzicht op van belangrijke en 

veel gebruikte gedragstheorieën. Deze zijn vertaald naar de mogelijkheden voor preventie van 

blootstelling aan gevaarlijke stoffen door middel van gedragsbeïnvloeding. 
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3.2 Resultaten 

Al decennia lang wordt menselijk gedrag vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines 

bestudeerd. In de loop der tijd zijn er dan ook veel verschillende theorieën over gedragsver-

andering ontwikkeld. Al deze verschillende theorieën hebben hun eigen uitgangspunten en 

benadrukken verschillende factoren die van invloed zijn op gedrag. Hieronder worden belang-

rijke gedragstheorieën en inzichten op basis van de literatuur besproken. In bijlage 4 is een 

tabel opgenomen met een overzicht van een aantal belangrijke gedragstheorieën uit de lite-

ratuur, gegroepeerd op basis van gemeenschappelijke uitgangspunten. Het hoofdstuk conclu-

deert met een model voor gedragsverandering op basis van de literatuur en suggereert hoe 

deze lessen gebruikt kunnen worden bij een programma ter preventie van beroepsziekten 

door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 

3.2.1 Bewust versus onbewust gedrag 

Door verschillende wetenschappers wordt een onderscheid gemaakt tussen bewust en onbe-

wust gedrag (Wason & Evans, 1975; Evans, 1989; Stanovich, 1999; Triandis, 1977). Kahne-

man (2011) beschrijft dit in zijn boek ‘Thinking Fast and Slow’ als het brein met een Systeem 

1 en Systeem 2. Systeem 1 is 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. Denk bij-

voorbeeld aan autorijden op een lege weg. Systeem 2 is het bewuste, rationele en reflectieve 

systeem. Dit systeem vertrouwt op feiten en waarden, rationele aannames en denkt ook aan 

de lange termijn. Dit systeem gebruikt men voor moeilijke taken waarbij nadenken is vereist. 

Denk bijvoorbeeld aan het parkeren in een hele smalle straat. 

 

Het gebruik van het bewuste Systeem 2 kost mentale energie en Systeem 2 kan maar focus-

sen op één taak tegelijk. Dit is relevant omdat er op elk gegeven moment verschillende, con-

currerende gedachten en motivaties een rol spelen (Lefebvre, 2011). Zelfbeheersing speelt 

dus een grote rol bij het gebruik van Systeem 2. Zelfbeheersingstheorie laat zien dat Systeem 

2 fungeert als een soort spier: wanneer we ons moeten beheersen of een nieuwe actie uit 

moeten voeren, gebruiken we deze spier en na zo’n actie is het moeilijk om de spier meteen 

weer in te zetten omdat deze vermoeid is (Muraven & Baumeister, 2000). Het Elaboration 

Likelihood Model van Petty en Cacioppo (1986) onderscheidt op een vergelijkbare manier 

routes die leiden tot overtuiging bij mensen. De centrale route baseert zich op argumenten en 

redenen en kost relatief veel tijd en inspanning van een persoon om te verwerken. De perifere 

route maakt gebruik van cues die weinig tijd kosten om te verwerken, maar die (onbewust) 

toch bepalend zijn voor de attitude van mensen. Bekende personen of ‘witte jassen’, achter-

grondmuziek, sfeer en kleurstellingen in reclames worden vaak ingezet om via de perifere 

route mensen een positief gevoel te geven over een product. 95% van het menselijk gedrag 

valt binnen Systeem 1 ofwel is onbewust (Kahneman, 2011). 

 

Er zijn verschillende theorieën die zich richten op het verklaren van bewust gedrag. Een be-

langrijke groep van gedragstheorieën die zich focust op bewust gedrag zijn de waarde-ver-

wachting modellen. Waarde-verwachting modellen gaan ervan uit dat mensen bepaald gedrag 

vertonen op basis van een rationele risicobeoordeling en een evaluatie van de kosten en ba-

ten. Mensen zullen dan het gedrag vertonen dat de verwachte uitkomst maximaliseert (DeJoy, 

1996). Volgens deze theorieën zullen mensen zelf-beschermend gedrag vertonen (bijvoor-

beeld preventieve maatregelen treffen/blootstelling vermijden) om een negatieve uitkomst (bij-

voorbeeld een beroepsziekte) te vermijden. Bij deze afweging speelt de verwachte waarschijn-

lijkheid van de negatieve uitkomst een belangrijke rol (bijvoorbeeld de inschatting van de kans 

dat blootstelling tot een beroepsziekte leidt). Daarnaast wordt de geneigdheid tot zelf-bescher-
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mend gedrag bepaald door de overtuiging dat dit gedrag daadwerkelijk de negatieve uitkomst 

vermindert of voorkomt. Het zelf-beschermend gedrag wordt uiteindelijk bepaald door een ‘ra-

tionele kosten-baten afweging’. Een voorbeeld van een bekend waarde-verwachting model is 

het Health belief model van Becker (1974). Dit model is gebaseerd op vier componenten 

waarop individuen hun gedrag baseren: 

1. verwachte vatbaarheid voor het probleem (ofwel de ingeschatte kans); 

2. de waargenomen ernst van het probleem; 

3. de waargenomen voordelen van het nemen van de actie (gedrag); 

4. de waargenomen barrières voor het nemen van de actie (gedrag). 

 

Een andere theorie vanuit het waarde-verwachting principe is de Protection Motivation Theory 

(Rogers, 1975). Deze theorie gaat ervan uit dat gedrag wordt bepaald door 

1. de ingeschatte ernst van het probleem; 

2. de waarschijnlijkheid dat het je overkomt; 

3. de mate waarin je je in staat voelt tot actie (self-efficacy). 

 

Twee belangrijke theorieën die gedrag(sverandering) proberen te verklaren zijn de Theory of 

reasoned action (TRA) (Fishbein & Azjen, 1975) en de Theory of planned behavior (TPB) 

(Azjen, 1991). Beide theorieën gaan er vanuit dat intentie de belangrijkste voorspeller voor 

gepland gedrag is. Deze intentie volgt volgens de Theory of Reasoned Action uit twee facto-

ren: attitude en de subjectieve normen van de omgeving over het gedrag. De Theory of Plan-

ned Behavior breidt deze factoren nog uit met de factor: ervaren controle over het uitvoeren 

van het gedrag. 

 

Het Fishbein model (the Integrated Behavioral Model; IBM; zie figuur 3.1) dat voortbouwt op 

de Theory of Planned Behavior van Ajzen wordt veel gebruikt om het gedrag van mensen te 

begrijpen of te veranderen. Gedrag, in casu het nemen van preventieve maatregelen, wordt 

voor een belangrijk deel bepaald door de intentie om dat gedrag uit te voeren. Daarnaast 

spelen kennis en informatie en knelpunten en prikkels een rol. In figuur 3.1 is het model weer-

gegeven. 

 

 
Figuur 3.1 The integrated behavioral model (Fishbein) 
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De intentie zegt iets over de moeite die een persoon wil doen om bepaald gedrag uit te voeren, 

dus hoe gemotiveerd de persoon daarvoor is (Ajzen, 1991). Intentie wordt beïnvloed door 

drie aspecten: attitude, sociale norm en eigen effectiviteit (self-efficacy): 

› de attitude (houding) ten aanzien van bepaald gedrag wordt bepaald door de afweging 

die de persoon maakt van de voor- en nadelen van dat gedrag; 

› sociale norm verwijst naar de sociale druk die een persoon ervaart vanuit zijn omgeving 

om bepaald gedrag te vertonen, in combinatie met het belang dat de persoon hecht aan 

de mening van die anderen; 

› eigen effectiviteit is de verwachting van een persoon over de eigen mogelijkheden om 

in een gegeven situatie bepaald gedrag te kunnen uitvoeren en de verwachting die de 

persoon heeft om obstakels te overwinnen. Naarmate deze overtuiging sterker is, is de 

intentie eveneens sterker. Self-efficacy is een concept afkomstig van Bandura (2001). 

 

Het Fishbein model onderscheidt daarnaast twee concepten die van belang zijn om van inten-

tie tot daadwerkelijk gedrag te komen; te weten: 

› (ervaren/gepercipieerde) barrières en stimuli, zoals wet- en regelgeving, veiligheidsas-

pecten, budget, doelstelling, etc.; 

› (ervaren/gepercipieerde) kennis en informatie over hoe het veiligheidsgedrag toegepast 

moet worden. 

 

Er zijn ook veel theorieën die zich focussen op het verklaren van onbewust gedrag. Belang-

rijke theorieën op dit gebied zijn de theorie van de klassieke (Pavlov, 1927) en operante (Skin-

ner, 1948) conditionering. Bij deze theorieën staat de associatie tussen een stimulus en ge-

drag centraal. Het beroemde Pavlov experiment toont aan dat, wanneer een hond eten krijgt 

aangeboden terwijl het een belletje hoort, de hond na verloop van tijd al gaat kwijlen bij het 

horen van het belletje. De hond legt onbewust de link tussen het belletje en het eten (klassieke 

conditionering). Vanuit ditzelfde principe leidt ook beloning en straf tot gedragsverandering 

(operante conditionering). 

 

Er zijn ook verschillende theorieën die het belang van de (sociale) omgeving centraal stellen 

bij het verklaren van gedrag en gedragsverandering. De Social Cognitive Theory van Bandura 

(1986) stelt dat het aanleren van gedrag voortkomt uit een continue interactie tussen de per-

soon en de omgeving en de manier waarop de persoon het resultaat van het eigen gedrag 

interpreteert. Bij het aanleren van gedrag maakt een persoon gebruik van modelling, ofwel het 

observeren van het gedrag bij anderen en het gedrag nadoen in een andere situatie. Modelling 

gebeurt volgens Bandura wanneer de persoon zich identificeert met degene wiens gedrag hij 

of zij nadoet, wanneer de persoon opbrengsten ziet van het gedrag, en wanneer meerdere 

personen het gedrag vertonen. Ook de Ecological System Theory van Bronfenbrenner (1979) 

stelt de context van de persoon centraal bij het verklaren van gedrag. Volgens deze theorie 

uit de ontwikkelingspsychologie is de omgeving van een kind sterk bepalend voor hoe het kind 

opgroeit en de gedragingen die het vertoont. 

 

De Theory of Interpersonal Behaviour (Triandis, 1977) houdt rekening met de minder rationele 

besluitvorming en de invloed van gewoonten, oftewel habituele responses (zie figuur 3.2). De 

theorie heeft bewezen een betere voorspeller van gedrag te zijn, als gewoonten een grote rol 

lijken te spelen ("zo doen we dat nu eenmaal hier..."). Het model suggereert dat veel van ons 

gedrag simpelweg doelbewust (via intentie) of automatisch is (via gewoonte). Het model lijkt 

daarin op de Systeem 1 en 2 theorie van Stanovich en West (2000). Daarmee heeft beïnvloe-

ding via de ratio geen zin als het om ingesleten gewoonten gaat. Om gewoontegedrag te 

veranderen is het belangrijk om mensen inzicht te geven in hun gedrag of reacties, en hen 

een andere reactie of strategie aan te leren voor de toekomst. Ook kunnen aanpassingen in 


