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INLEIDING 

 

In België bedraagt de werkzaamheidsgraad1 59,9%2. Deze situatie wordt op regionaal, 

federaal en supranationaal niveau door beleidsmakers en regelgevende autoriteiten als 

problematisch omschreven (zie bvb. Vlaams regeerakkoord 2004, p. 6 & pp. 18-23 ; Federale 

beleidsverklaring, 2004, p. 8 ; OECD, 2005). Het voortbestaan van onze welvaartstaat wordt 

immers afhankelijk geacht van een hoge(re) (professionele) activiteitsgraad3. Anno 2005 

trachten de federale regering en de sociale partners in het kader van het zogeheten 

‘eindeloopbaandebat’ hierop een antwoord te formuleren (De Tijd, 2005 ; De Morgen, 2005). 

De lage algemene werkgelegenheidsgraad4 wordt mee verklaard door de vervroegde 

arbeidsmarktuittrede (vóór de wettelijke pensioenleeftijd) van een groot deel van de 

werknemers. De specifieke werkzaamheidsgraad bij vijftigplussers bedraagt bijvoorbeeld 

slechts 42,4%5. Een aanzienlijke deel (ongeveer 24,6%6) van de werknemers dat de 

arbeidsmarkt vervroegd verlaat doet dit via het uittredekanaal van de arbeidsongeschiktheid7, 

en dus omwille van de achteruitgang van hun gezondheidstoestand8. Het werk zelf lijkt één 

van de oorzaken te zijn van deze achteruitgang. Onderzoek terzake (bvb. Goldberg & Novack, 

1992 ; Surtees & Wainwright, 1998) leverde in de loop van de afgelopen decennia voldoende 

bewijsmateriaal aan om te mogen stellen dat arbeid één van de levensdomeinen van 

individuen is dat een invloed kan hebben op hun gezondheid (European Agency for Safety 

and Health at Work, 2000, p. 24). Volgens een rapport van de European Foundation (1996) 

leeft bij 29% van de beroepsactieven de overtuiging dat hun werk hun gezondheidstoestand 

beïnvloedt. 

Het arbeidsproces is dus in meer dan één opzicht productief. Het converteert min of meer 

tastbare objecten in min of meer tastbare producten én brengt gaandeweg veranderingen 
                                                 
1 Het aandeel van werkende personen in de bevolking op arbeidsleeftijd  
(Bron : http://www.steunpuntwav.be/stat/kerncijfers/kerncijfers_fs.htm    08/07/2005) 
2 cijfers voor 2002 ; Bron : Steunpunt WAV 
http://www.steunpuntwav.be/Publicatieinhoud/2003/jaarreeks2003/jaarreeks2003_deel4_jaarboek 
3 Het aandeel van de bevolking dat actief is op de arbeidsmarkt, hetzij als werkzoekende, hetzij als werkende 
(Bron : http://www.steunpuntwav.be/stat/kerncijfers/kerncijfers_fs.htm   08/07/2005). 
4 De verhouding tussen het aantal jobs en het aantal inwoners op arbeidsleeftijd 
(Bron : http://www.steunpuntwav.be/stat/kerncijfers/kerncijfers_fs.htm   08/07/2005). 
5 cijfers voor 2003 ; Bron : Eurostat LFS, NIS EAK – geciteerd in Goyvaerts, 2004, p. 9 
6 cijfers voor 2003 ; Bron : RVA, RVP, RIZIV ; vermeld in Goyvaerts, 2004, p. 12 & p. 14 
7 Andere vervroegde uittredekanalen uit de arbeidsmarkt zijn ‘vervroegd pensioen’, ‘brugpensioen’, ‘vrijgestelde 
oudere werkloze’ of ‘loopbaanonderbreking’ (Goyvaerts, 2004, p. 12). 
8 In dit rapport wordt onder gezondheid verstaan “een toestand van volledig fysiek, psychisch en sociaal 
welbevinden”. Het betreft dus de brede definitie van gezondheid die ook door de World Health Organisation 
gehanteerd wordt (http://www.who.int/about/definition/en/ 08/07/2005). Tenzij expliciet anders vermeld wordt 
met de algemene term ‘gezondheidsproblemen’ (of met synoniemen) verwezen naar zowel fysieke als naar 
mentale aandoeningen en/of naar sociaal belastende situaties. 
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teweeg in de gezondheidstoestand van de mensen die bij de uitvoering van de arbeid 

betrokken zijn (Meijman & Mulder, 1998, p. 5). Deze veranderingen kunnen positief zijn (bv. 

een groeiend gevoel van eigenwaarde n.a.v. het succesvol afronden van een taak) of negatief 

zijn (bv. een verstoord slaap-waak-ritme ten gevolge van nachtarbeid). 

Bepaalde arbeidskenmerken worden dus geassocieerd met negatieve gezondheidseffecten. 

Deze kenmerken bedreigen de inzetbaarheid van de arbeidskrachten die eraan blootgesteld 

zijn, en vergroten hun kans op een tijdelijke of definitieve (vervroegde) uittrede uit de 

arbeidsmarkt omwille van arbeidsongeschiktheid. Sommige arbeidsfactoren die nadelig zijn 

voor de gezondheid blijven aanwezig in de werkomgeving, ook nadat er een effectief 

preventiebeleid op van toepassing is, en/of ondanks het feit dat ze zich situeren in organisaties 

die investeren in de constante evaluatie van werksituaties en in bijhorende bijsturingen op 

vlak van jobdesign en organisatie van het werk. Zo blijft nachtarbeid bijvoorbeeld schadelijk 

voor de gezondheid, ook voor werknemers die in organisaties werken waar men ‘gezond 

verroostert’9. 

Het verwerven van inzicht in deze ‘onafwendbare’ gezondheidsbedreigende 

arbeidsfactoren is van belang voor het uitwerken van een realistisch activeringsbeleid. 

Voorliggend rapport wil hieraan een bijdrage leveren. Het bundelt de bevindingen van een 

onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Minister van Werk, waarbij zowel in theorie als in 

empirie gezocht werd naar bewijs voor de negatieve gezondheidseffecten van werk en naar de 

termijnen van blootstelling die leiden tot arbeidsongeschiktheid en vervroegde 

uitdiensttreding. De doelstelling is feiten aan te tonen i.v.m. arbeid, in het bijzonder i.v.m. 

functieduur (i.e. het aantal jaren dat men eenzelfde functie uitoefent) die de afnemende 

gezondheid en toenemende beperkingen van werknemers kunnen verklaren (vgl. T.N.O. 

Rapport, 2004, p. 10). 

Dit rapport vangt aan met de bespreking van de conceptuele en methodologische grenzen 

die tijdens het onderzoek werden gehanteerd (Hoofdstuk 1). Er wordt uitgelegd waarom de 

voorkeur geven wordt aan longitudinale en objectieve metingen en aan generieke 

werkkenmerken waarbij de interindividuele en interorganisationele variabiliteit buiten 

beschouwing worden gelaten. Vervolgens worden de resultaten van de literatuurstudie 

voorgesteld (Hoofdstuk 2). Tijdens die studie werden zowel psychologische, medische als 

sociologische bronnen geraadpleegd. In Hoofdstuk 3 geven we een overzicht van nationale en 

                                                 
9 Gezond verroosteren van nachtarbeid houdt in dat men werktijden en uurroosters zoveel mogelijk afstemt op de 
sociale behoeften van de werknemers, en dat men rekening houdt met de meest recente wetenschappelijke 
inzichten op het vlak van het bioritme van individuen (presentatie van Bosmans, K. op 2de Belgisch symposium 
Welzijn op het werk, 20/01/2005). 
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internationale databestanden van zowel wetenscahppelijke instellingen als private en publieke 

maatschappelijke organisaties. Enkele voorbeelden van analyses die op deze data reeds 

uitgevoerd zijn worden gepresenteerd onder Hoofdstuk 4. We ronden af met een besluit in 

Hoofdstuk 5 en formuleren een reeks beleidsreflecties onder Hoofdstuk 6 gericht op het 

stimuleren van de arbeidsparticipatie in het algemeen, en op die van oudere werknemers in het 

bijzonder. 
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1 HOOFDSTUK 1: HET AFBAKENEN VAN DE ONDERZOEKSGRENZEN 

 

1.1 Verantwoording 

 

Het domein van de arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s heeft zich in de loop van de 

afgelopen decennia tot een breed en complex wetenschappelijk onderzoeksveld ontwikkeld. 

Er wordt noch een algemeen navolgbaar theoretisch onderzoekskader gehanteerd (vgl. Kasl, 

1984, pp. 320-321 ; Karasek et al, 1981, p. 694), noch een eenvormige methodologie. Als 

gevolg daarvan treft men erg uiteenlopende bevindingen aan. Een rapport dat de nadruk legt 

op één soort studies zou een beeld kunnen schetsen van brede en consistent negatieve effecten 

van de arbeidssituatie op de gezondheid. Maar door de nadruk te leggen op andere studies en 

daarbij bijvoorbeeld te verwijzen naar het ontbreken van daadwerkelijke significante 

resultaten en naar het bestaan van talrijke methodologische problemen, zou men evengoed tot 

de conclusie kunnen komen dat over deze materie nog geen uitspraken kunnen worden 

gedaan. 

We behoeden ons daarom ten eerste voor simplificatie in de ene of de andere richting. We 

belichten de verschillen tussen de aangetroffen conclusies voldoende, en beperken ons tot 

voorzichtige inductieve veralgemeningen. We rapporteren bij voorkeur in termen van 

geobserveerde associaties i.p.v. bewezen causale verbanden.  

We waken ten tweede over de originaliteit van onze bijdrage. We maken een aantal 

beperkende keuzes waardoor onze studie zich onderscheidt van andere publicaties terzake, in 

het bijzonder van studies die behoren tot het vakgebied van de psychologie van de arbeid en 

van de arbeidspreventie. Deze keuzes moeten ons in staat stellen objectief meetbare 

arbeidsfactoren te identificeren die nadelig zijn voor de gezondheid van elke werknemer die 

eraan blootgesteld wordt en ongeacht de beroepsklasse waartoe hij of zij behoort, de 

organisatie waarin de arbeid plaatsvindt en het preventiebeleid dat erop van toepassing is. 

Onze conceptuele keuzes komen aan bod in paragraaf 1.2. Ze monden uit in een 

conceptueel model dat schematisch wordt voorgesteld op p. 12 (fig. 1) en in paragraaf 1.3 

verder wordt uitgewerkt. We lichten onze methodologische criteria toe in paragraaf 1.4 en 

onze zoekmethodiek in paragraaf 1.5. 
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1.2 Conceptuele keuzes 

 

1.2.1 Generiek versus beroeps- of functiegebonden 

 

Een groot deel van de onderzoeken naar de mogelijke relatie tussen werk en gezondheid 

beschrijft de verdeling van risicofactoren in de populatie in functie van beroepscategorieën 

(zie bvb. Holme, Helgeland, Hermann, Leren & Lund-Larsen, 1977 ; O’Hanlon, 1981, p. 215; 

Astrand and Rodahl, 1977 ; Jenner et al, 1980). Morbiditeit- en/of mortaliteitsstatistieken 

worden daarbij gelinkt aan beroepsclassificatiesystemen. Beroepsgroepen worden onderling 

met elkaar vergeleken, en voor de verklaring van de eventueel geobserveerde verschillen 

tussen de groepen wendt men de werkeisen aan die deze beroepsgroepen typeren. Zo treft 

Kasl (1984, p. 332) bij dokters, advocaten, apothekers en verzekeringsagenten 

verhoudingsgewijs dubbel zoveel overlijdens aan ten gevolge van hart en vaatziekten als bij 

leerkrachten en professoren. Het verschil in ‘werkdruk’ tussen beide beroepscategorieën 

wordt als niet nader omschreven verklarende variabele naar voor geschoven. 

Een andere strategie bestaat erin binnen een organisatie in te zoomen op functies die ervan 

verdacht worden grote gezondheidsrisico’s in te houden. Deze aanpak biedt echter evenmin 

de mogelijkheid om met precisie oorzakelijke variabelen te identificeren. Vaak worden 

functies tegelijkertijd gekenmerkt door verschillende bronnen van werkeisen zoals 

bijvoorbeeld overwerk, moeilijke werkuren en hoge verantwoordelijkheden. 

In het licht van de recente transformaties op het vlak van beroepsleven, arbeidsinhoud en 

industriële relaties lijken de beroeps- en functiecategorieën daarom steeds minder een geldige 

indicator voor de blootstelling van werknemers aan bepaalde kenmerken van werk. Deze 

aanpak houdt immers geen rekening met de intraberoeps- en intrafunctievariabilitieit. 

Nochtans worden beroepen en functies die in theorie vergelijkbaar zijn in de praktijk van het 

beroepsleven en van de arbeidsorganisaties steeds vaker verschillend ingevuld. 

Verpleegkundigen bijvoorbeeld die medische onderzoeken coördineren bij een externe 

preventiedienst, en die in hoofdzaak administratief werk verrichten, worden naar alle 

waarschijnlijkheid aan heel andere werkfactoren blootgesteld dan hun ‘collega’s’ van de 

geriatrische dienst van een ziekenhuis, die patiënten heffen en tillen, en regelmatig 

nachtdienst presteren. 

Wij kiezen daarom voor een andere aanpak. We gaan op zoek naar generieke kenmerken 

van arbeid die de aantasting van de gezondheid van werknemers kunnen verklaren (in 

tegenstelling tot functie- of beroepsgebonden kenmerken). We besteden daarbij aandacht aan 
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relevante onderdelen van de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden, de 

arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen10. We observeren een bepaalde werksituatie 

m.b.t. deze begrippen, maar los van de functie of het beroep waaronder de betrokken arbeid 

gecatalogeerd kan worden. Het is de bedoeling een theoretisch kader te ontwerpen dat het 

mogelijk maakt werkgerelateerde gezondheidseffecten te bestuderen bij de volledige 

populatie professioneel actieve individuen (vgl. Karasek, Baker, Marxer, Ahlbom, & 

Theorell, 1981, p. 694 ; Alfredsson, Karasek & Theorell, 1982, p. 463). 

Bij onze keuze om intrinsieke jobkenmerken te bestuderen horen nog een aantal 

bijkomende conceptuele beperkingen wat betreft de interindividuele variabiliteit en de 

interorganisationele variabiliteit. Zij vormen het onderwerp van de twee volgende paragrafen. 

 

 

1.2.2 Werkgerelateerde versus persoonsgebonden kenmerken 

 

De meeste studies die de relatie tussen werk en gezondheid onderzoeken (zie bvb : Shekelle et 

al, 1979; Theorell & Flodérus-Mythed, 1977) bestuderen de manier waarop individuele 

kenmerken van werknemers deze relatie beïnvloeden. Ze hanteren een zogeheten ‘individu-

oriented approach’ en vertrekken vanuit de vaststelling dat de karakteristieken van het 

individu interageren met de eisen die het werk stelt, en dat deze karakteristieken mee bepalen 

hoe schadelijk voor de gezondheid bepaalde werkaspecten kunnen zijn (Meijman & Mulder, 

1998, pp. 5-9). Deze studies gaan na of en op welke manier de effecten van werk op 

gezondheid gemodereerd of versterkt worden door individuele socio-demografische en socio-

culturele variabelen, door psychosociale persoonlijkheidskenmerken, talenten, vaardigheden 

en gedragingen zoals gezondheids- en veiligheidsgedrag, copingstrategieën en andere 

psychologische reactiemechanismen (Kasl, 1992 ; Levi, 1984; Davidson & Earnshaw, 1991; 

Douglas, 1992). 

Wij hanteren in het kader van dit onderzoek een ander uitgangspunt. We gaan ervan uit dat 

het arbeidswelzijn voor het grootste deel vorm wordt gegeven vanuit de organisatie, meer 

bepaald door de wijze waarop de organisatie het productieproces uittekent en de organisatie 

van de arbeid stuurt. We richten daarom de aandacht op de omgevingsfactoren die de 

                                                 
10 Voor een inhoudelijke omschrijving van deze begrippen zie verder onder § 1.3.1 
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gezondheid van werknemers kunnen beïnvloeden, onafhankelijk van de kenmerken van de 

werknemers die in deze omgevingen tewerkgesteld zijn11. 

Daarom laten we ook éénmalige gebeurtenissen zoals een faillissement, een promotie of 

een nieuwe job buiten beschouwing. Hoewel aangetoond is dat deze werk-gerelateerde ‘life-

events’ stress produceren (Dorhenwend & Dohrenwend, 1974) en dus onrechtstreeks mee 

verantwoordelijk zijn voor gezondheidsklachten, lijkt hun effect minder belangrijk dan dat 

van chronische (structurele) werkgebonden oorzaken van stress (European Agency for Safety 

and Health at Work, 2000, p. 25). 

Om dezelfde reden komen we verder ook niet meer terug op het interactie-effect van de 

thuissituatie op de werkstress. De invloed ervan staat nochtans vast: bepaalde extra-

professionele activiteiten die moeilijk te combineren vallen met bepaalde werkactiviteiten, 

versterken het eventuele nadelige effect ervan op de gezondheid. Men observeert dit bij 

(veelal vrouwelijke) werknemers die onregelmatige werkuren trachten te combineren met 

gezinsroutines, de zorg voor kinderen en het huishouden (zie bvb. Kanter, 1977 ; Bacharach 

et al, 1991). 

We laten dus alle persoonsgebonden variabelen buiten beschouwing en sluiten individuele 

verschillen, hun psychologische natuur en de cognitieve processen die ze bepalen uit ons 

analyseniveau. Hoewel deze aanpak de relatie tussen werk en gezondheid voor een deel 

decontextualiseert en ze daardoor nooit volledig kan beschrijven, levert deze manier van 

onderzoeken hopelijk wel bevindingen op die het niveau van de individuele werknemer 

overstijgen en daardoor als input kunnen fungeren bij het uittekenen van een 

eindeloopbaanbeleid dat arbeidsspecifiek én algemeen toepasbaar is (vgl. Huys, Pollet, Van 

Hootegem & Wouter, 1997, p. 17). 

We volgen een gelijkaardige redenering in verband met de interorganisationele 

variabiliteit. 

 

 

                                                 
11 Kagan & Levi (1974) maken in dat verband het onderscheid tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke 
stimuli. Bij voorwaardelijke stimuli hangt de respons af van de persoonlijkheids- en andere kernmerken en 
gedragingen van het aan de stimulus blootgestelde individu. Onvoorwaardelijke stimuli daarentegen, zetten 
nagenoeg alle individuen aan tot reactie, ook al blijft de mate waarin en de manier waarop verschillen van 
individu tot individu. Ook Scott & Howard (1970) onderscheiden twee soorten stimuli : enerzijds stimuli die 
voor bepaalde individuen een unieke betekenis hebben en enkel bij hen reacties ontlokken ; anderzijds stimuli 
waaraan gemeenschappelijk betekenis wordt gegeven, en die daarom bij de grote meerderheid van personen 
reacties ontlokken. 
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1.2.3 Werkgerelateerde versus bedrijfsgebonden kenmerken 

 

Bij bedrijfsspecifieke contextvariabelen denken we bijvoorbeeld aan de grootte, de functie, 

het product of dienst en de structuur van de organisatie, de bedrijfscultuur, de natuur van de 

interpersoonlijke werkrelaties en eventuele rolconflicten die er heersen, de 

carrièremogelijkheden die er geboden worden, e.d. (vlg. Cooper & Marshall, 1976 : European 

Agency for Safety and Health at Work, 2000, pp. 69-75). Er is aangetoond dat deze 

bedrijfsvariabelen een grote rol spelen in het voorspellen van gezondheidsproblemen. 

Werknemers die in een stimulerende omgeving tewerkgesteld zijn, ervaren minder stress dan 

andere werknemers (Cox & Kuk, 1991), net zoals werknemers die tewerkgesteld zijn in 

horizontale samenwerkingsverbanden met een beperkt aantal rapporteringsniveaus, i.p.v. in 

strenge vertikale en hiërarchische structuren (Kasl, 1992).  

Vanuit deze redenering kunnen we allerhande stresserende fenomenen zoals pesten op het 

werk, een gebrekkig management en rolconflicten beschouwen als afhankelijke variabelen, 

met name als het gevolg van een gebrekkige organisatiecultuur of structuur. Hun effect op de 

gezondheid van werknemers wordt niet meer in twijfel getrokken (zie bvb. : Third European 

Working Conditions survey on working conditions, 2000 ; Landy, 1992 ; Corey & Wolf, 

1992). Organisaties die de gezondheid van hun medewerkers ter harte nemen zullen dus 

rekening moeten houden met het doorslaggevend belang van deze en andere 

organisatiespecifieke elementen. Wij besteden er in het kader van deze studie echter verder 

geen aandacht aan omdat deze variabelen niet geheel ‘onafwendbaar’ zijn. Een correct 

preventiebeleid en constante monitoring en bijsturing moeten de effecten ervan op het 

welbevinden van de medewerkers kunnen beperken. 

 

 

1.3 Het conceptueel model 

 

Een en ander laat ons toe onderstaand conceptueel model uit te tekenen : 
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Figuur 1: Conceptueel model. 
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1.3.1 Een risicobenadering 

 

In ons conceptueel model is de zogeheten risicobenadering verwerkt (vgl. POST-groep, 1991, 

p. 156). Dit stelt ons in staat te zoeken naar arbeidsgerelateerde factoren die de kans op 

kwaliteitsvolle arbeid verminderen en de kans op de aantasting van de gezondheid verhogen. 

We pogen werkkenmerken te identificeren die gezondheidsgevaren inhouden, en dus 

werkomgevingen tot stand brengen waarin werknemers blootgesteld worden aan 

gezondheidsrisico’s. 

 

 

1.3.2 Arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden 

 

In navolging van de onderzoekstraditie waarin deze studie kadert, hanteren we voor het 

catalogeren van gezondheidsrisico’s het onderscheid tussen de arbeidsinhoud, de 

arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen12. 

De arbeidsinhoud verwijst naar het soort van taken dat men moet uitvoeren, de 

mogelijkheden die het werk biedt om iets bij te leren, de ruimte die men krijgt om zelf de 

werkwijze te bepalen of mee essentiële beslissingen over het werk te nemen (Huys, Pollet, 

Van Hootegem & Wouters, 1997, p. 18). Onder arbeidsinhoud verstaan we dus een aantal 

zogeheten psychosociale werkkenmerken die verwijzen naar de minst tastbare aspecten van de 

werkomgeving, meer bepaald naar de eisen die het werk stelt en de regelmogelijkheden die 

het biedt (Cox & Grifftiths, 1995 ; European Agency for Safety and Health, 2000, p. 61). De 

risico’s die eraan verbonden zijn hebben vaak een niet-fysieke natuur en worden daarom 

gedefinieerd als psychosociale risico’s of welzijnsrisico’s. Wanneer deze uitmonden in de 

ontwikkeling van gezondheidsproblemen betreft het meestal en in eerste instantie psychische 

aandoeningen of sociale beperkingen, maar het kan ook om fysieke gevolgen gaan die 

rechtstreeks of via de ervaring van stress tot stand komen. 

De arbeidsomstandigheden hebben betrekking op de omgevingsfactoren tijdens het werk, 

de lichamelijke belasting die gepaard gaat met de uitvoering van het werk en de mate van 

veiligheid en bescherming tegen ongevallen. Veiligheid en gezondheid, zoals deze in het 

                                                 
12 Gezondheidsrisico’s kunnen nog op verschillende andere manieren gecatalogeerd worden. In handboeken voor 
preventieadviseurs en in de Belgische wetgeving maakt men bijvoorbeeld eerder het onderscheid tussen de 
belasting door de omgeving en de belasting door activiteit (zie o.a. Welzijn op het werk PVI, Zakboekje voor de 
preventieadviseur, ARAB & CODEX). Andere internationale publicaties hanteren het onderscheid tussen fysieke 
gevaren en psychosociale gevaren (zie bvb. European Agency for Safety and Health at Work, 2000, p. 61). 
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ARAB gestalte hebben gekregen, zijn hier de centrale begrippen (Huys, Pollet, Van 

Hootegem & Wouters, 1997, p. 18). Deze categorie bundelt dus de fysieke gevaren uit de 

werkomgeving met inbegrip van ergonomische, biologische, biomechanische en chemische 

stressoren, en stralingsagentia. Blootstelling aan fysieke gevaren houdt veiligheids- en 

gezondheidsrisico’s in meer strikte zin in. Wanneer ze uitmonden in de ontwikkeling van 

gezondheidsproblemen betreft het meestal louter fysieke aandoeningen, hoewel ook hier 

psychische en sociale beslasting niet uit te sluiten valt. 

Een aantal variabelen wordt in ons conceptueel schema enkel voor de volledigheid (met 

stippellijn en in italic) voorgesteld omdat ze zich conform onze conceptuele keuzes (zie §1.2) 

in feite buiten het aandachtsveld van onze studie situeren. Het betreft ten eerste de 

werkcondities die bij de categorieën arbeidsvoorwaarden13 en arbeidsverhoudingen14 horen 

en die welzijnsrisico’s generen die toewijsbaar zijn aan de werking van de organisatie. We 

denken daarbij aan de onzekerheid van tewerkstelling, onderkwalificering, tijdsdruk, beperkte 

inspraak, etc... Het betreft ten tweede het (interactie)effect van individuele variabelen zoals 

persoonlijkheids- en gedragskenmerken. Het betreft ten derde de macro-institutionele context 

waarbinnen de arbeidsinhoud en de arbeidsomstandigheden zich situeren. We denken hierbij 

aan maatschappelijke arrangementen en engagementen die de werking van de arbeid in de 

samenleving en in de organisaties beïnvloeden. Het gaat om bepaalde politico-socio-

economische ‘keuzes’ en de technische ‘verplichtingen’ die daaruit voortvloeien, zoals 

bijvoorbeeld nachtarbeid die onvermijdelijk wordt wanneer men de gezondheidszorg dag en 

nacht toegankelijk wil houden of wanneer men productieprocessen in continu wil laten 

draaien om aan de eisen van de markt te kunnen voldoen. 

We besteden wel bijzondere aandacht aan de mogelijkheid dat gezondheideffecten variëren 

in functie van de tijd. Voor bepaalde gezondheidsgevolgen is de kans dat ze optreden immers 

afhankelijk van de duur van blootstelling (Meijman & Mulder, 1998, pp. 5-9). 

 

 

                                                 
13 De arbeidsvoowaarden hebben betrekking op de afgesproken regelingen waaronder de arbeid gepresteerd 
moet worden zoals de verloning in ruil voor de arbeidsprestatie, de arbeidstijden, de contractvorm die men 
aangeboden krijgt en de mogelijkheden die in de onderneming bestaan om opleiding te volgen of promotie te 
maken (Huys, Pollet, Van Hootegem & Wouters, 1997, p. 19). 
14 De arbeidsverhoudingen verwijzen naar het sociale klimaat in de onderneming, de mogelijkheden tot inspraak 
en medezeggenschap, de onderwerpen die daarbij aan bod komen en de wijze waarop deze verhoudingen 
gestalte krijgen, bijvoorbeeld door de collectieve arbeidsverhoudingen tussen vakbonden en werkgevers (Huys, 
Pollet, Van Hootegem & Wouters, 1997, p. 19). 
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1.3.3 De positie van stress 

 

De mogelijke invloed van de weerhouden arbeidskenmerken op de algemene 

gezondheidstoestand verloopt rechtstreeks of via de ervaring van stress, met of zonder 

additieve en/of interactie-effecten. Zo kan het hanteren van producten met gevaarlijke 

eigenschappen directe gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers, maar ook 

indirecte wanneer werknemers zich bewust zijn van het gevaar dat ermee gepaard gaat en als 

gevolg daarvan angstgevoelens ontwikkelen (European Agency for Safety and Health at 

Work, 2000, p. 62 ; Levi, 1981 ; 1984). De effecten van fysieke gevaren kunnen elkaar 

onderling versterken of op hun beurt interageren met psychosociale gevaren. Zo wordt 

bijvoorbeeld het nadelige effect van slaaptekort versterkt door de blootstelling aan lawaai 

(Broadbent, 1971). 

De geraadpleegde onderzoeksliteratuur besteedt veel aandacht aan het fenomeen stress. 

Het wordt op verschillende manieren bestudeerd (European Agency for Safety And Health at 

Work, 2000, p. 32). De ‘engineering approach’ conceptualiseert stress als een stimulus uit de 

omgeving, dus als een onafhankelijke variabele, in casu een kenmerk van de werkomgeving 

(Cox, 1990). De ‘physiological approach’ definieert stress in termen van gemeenschappelijke 

gevolgen op stimuli uit de omgeving, dus als een afhankelijke variabele, in casu een 

fysiologische respons op een veeleisende werkomgeving15 (Kasl, 1984, p. 320 ; Selye, 1956). 

De ‘psychological approach’ ten slotte legt de nadruk op de manier waarop de relatie tussen 

werk en gezondheid mee bepaald wordt door individuele verschillen. Stress wordt dan 

beschreven in termen van een dynamische interactie tussen individu en werkomgeving, en in 

termen van cognitieve en emotionele percepties en processen die mee aan de basis liggen van 

deze interacties (Cox & Griffiths, 1994). 

Zoals vermeld in § 1.2.2 gaat onze voorkeur tijdens dit onderzoek uit naar het bestuderen 

van werkgerelateerde kenmerken (versus persoonsgebonden kenmerken). We aanzien stress 

daarom als een fysiologisch proces en als een contextvariabele met een interveniërende rol. 

Stress treedt op als gevolg van de blootstelling aan een bepaalde werkomgeving, én verhoogt 

de kans op het ontwikkelen van bepaalde gezondheidsaandoeningen. De psychologische 

onderzoeksliteratuur heeft daar in de loop van de laatste drie decennia afdoend bewijs voor 

geleverd (Eurpean Agency for Safety and Health at Work, 2000, p. 23, 33 & 45). 

                                                 
15 De fysiologische gevolgen worden omschreven in termen van activatie van verschillende neuroendocriene 
systemen (Cox & Cox, 1985) 
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Zo zorgt langdurige en voortdurende blootstelling aan een bron van stress (op de werkplek) 

voor een chronische verhoging van het adrenaline- en noradrenalineniveau en van 

corticosteriodes in het bloed (Knardahl & Ursin, 1985 ; Levine, 1986 ; Frankenhaeuser, 

1989). Dit ontregelt de bloeddruk en bedreigt op termijn de efficiënte werking van het 

cardiovasculaire systeem (Marmot & Theorell, 1988 ; Dienstbier, 1989). Ook het normale 

functioneren van het immuunsysteem komt erdoor in het gedrang (Ballieux & Heijnen, 1988 ; 

Kaplan, 1991). 26% van de respondenten uit het onderzoek van Jones et al (1998) schrijven 

hun gezondheidsklachten dan ook toe aan werkgerelateerde stress. Shilling & Brackbill 

(1987) spreken van “health endangering levels of stress (at work)”. In haar rapport uit 2000 

(p. 30) spreekt de European Agency for Safety and Health at work over “stress-related ill-

health”. Het vaak gehanteerde model van Cooper (Cooper & Marshall, 1976) gaat eveneens 

van deze causale relatie uit. Dus, ook al biedt de ervaring van stress voordelen op korte 

termijn16, ze bedreigt de gezondheid bij chronische blootstelling op lange termijn (Levi, 1984 

; Szabo et al, 1983 ; Scheck et al , 1997). 

 

Tot zover de opbouw van ons conceptueel denkkader. Voor we overgaan tot de inhoudelijke 

rapportering lichten we de methodologische criteria toe die we gehanteerd hebben bij het 

beoordelen van het opgespoorde bewijsmateriaal. 

 

 

1.4 Methodologische criteria 

 

Het onderzoek naar de effecten van werk op gezondheid vertoont een aantal belangrijke 

methodologische tekortkomingen (Kasl, 1992). We bespreken hieronder de twee 

belangrijkste, met name het gebrek aan longitudinale designs en objectieve metingen. We 

geven aan op welke manier er tijdens deze studie rekening mee gehouden werd. 

 

 

                                                 
16 Als gevolg van de fysiologische veranderingen die stress met zich meebrengt, treden er bij het individu 
cognitieve en andere gedragsveranderingen op. Stress zorgt dus voor de mobilisering van energie die kan worden 
aangewend om de oorzaak van stress te bestrijden. Dit ‘aanpassingsmechanisme’ staat in de literatuur bekend als 
“coping” (zie bvb. http://www.coping.org/). 
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1.4.1 Cross-sectioneel versus longitudinaal 

 

Het overgrote deel van de studies naar de effecten van werk op gezondheid is cross-sectioneel 

opgevat. Men beperkt zich tot een eenmalige momentopname. Op die manier komen 

uitspraken m.b.t. de duur van de blootstelling aan bepaalde werkfactoren en m.b.t. causaliteit 

in het gedrang. Een longitudinaal onderzoeksdesign biedt wat dat betreft meer mogelijkheden. 

Studies die op de ene of de andere manier rekening houden met de tijdsdimensie zijn echter 

schaars. We gaan er daarom expliciet naar op zoek en besteden er verhoudingsgewijs meer 

aandacht aan. 

 

 

1.4.2 Objectief meetbaar versus subjectief gemeten 

 

De effecten van werk op gezondheid worden in de meerderheid van de studies subjectief 

gemeten. De meest voorkomende data zijn zelfrapporteringen van werknemers die in de te 

onderzoeken omstandigheden tewerkgesteld zijn. Aan werknemers wordt gevraagd zelf hun 

werk en/of hun gezondheidstoestand te evalueren. Er worden hen vragen gesteld zoals “is uw 

werk veeleisend ?” of “staat u onder grote druk ?”. Hoewel data die d.m.v. dergelijke 

meetinstrumenten tot stand komen ongetwijfeld hun nut bewijzen op vele vlakken17, worden 

ze in het kader van onze doelstellingen niet weerhouden. Ten eerste omdat vragen waarin het 

onderzoeksobject (in dit geval het werkkenmerk dat wordt bevraagd) niet precies gedefinieerd 

wordt, aanleiding geven tot te veel verschillende persoonlijke interpretaties om de 

betrouwbaarheid van de metingen te kunnen garanderen. En ten tweede omdat subjectieve 

indicatoren verwijzen naar een persoonlijke beoordeling van een situatie en naar het verklaren 

en modelleren van kennis en percepties, eerder dan naar een objectieve registratie van 

werkcontextvariabelen (vgl. European Agency for Health and Safety at Work, 2000, p. 57). 

Dit laatste kan enkel tot stand gebracht worden a.d.h.v. metingen waarbij de indicatoren niet 

beïnvloedt worden door de individuele cognitieve en emotionele processen van de 

doelpersoon (Frese, 1989, p. 110 & 115). 

We spitsen daarom onze aandacht toe op studies die rapporteren over kenmerken van werk 

die objectief gemeten worden. Dat wil zeggen dat ze geoperationaliseerd worden aan de hand 

                                                 
17 Wij onthouden bijvoorbeeld dat het persoonlijkheidskenmerk ‘negative affectivity’ – dat mensen zich doet 
concentreren op negatieve aspecten van hun bestaan - verantwoordelijk is voor een groot deel van de gevonden 
correlaties tussen de zelf-gerapporteerde evaluatie van de werkomgeving en de zelf-gerapporteerde 
gezondheidstoestand (zie bvb. European Agency for Health and Safety at Work, 2000, p. 57). 
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van indicatoren die los staan van de perceptie van de werknemers die aan deze kenmerken 

blootgesteld werden. Onder bepaalde voorwaarden kunnen studies met subjectieve metingen 

toch weerhouden worden. Ten eerste wanneer de geldigheid van de subjectieve data kan 

worden aangetoond op basis van het principe van ‘congruent validity’, met name wanneer 

eerder bewezen is dat het effect van bepaalde subjectieve metingen op de afhankelijke 

variabele sterk correleren met het effect van bepaalde objectieve metingen (zie bvb. French et 

al., 1982, Jex & Spector, 1996 ; European Agency for Health and Safety at Work, 2000, pp. 

58-60). En ten tweede, wanneer het objectieve kenmerken betreft die toch op een geldige 

manier subjectief gemeten kunnen worden, bijvoorbeeld door werknemers op 

gestandaardiseerde manier te vragen naar de duur van hun cyclustijd. 

 

Tot zover het methodologisch afbakenen van onze onderzoeksgrenzen. Tot slot van dit eerste 

hoofdstuk lichten we nog kort enkele praktische onderzoeksbeperkingen toe en gaan daarna 

over tot de voorstelling van de resultaten van de literatuurstudie. 

 

 

1.5 Zoekmethodiek en pragmatische overwegingen 

 

We gaan op zoek naar inzichten die verworven werden door nationale en internationale 

academische onderzoekers en onderzoeksteams die behoren tot het domein van de Sociologie 

van Arbeid en Organisatie (bv. Huys et al. 1997), de Psychologie van Arbeid en Organisatie 

(bv. Härenstam, 2003 ; Drenth, 1998) en de Arbeidsgeneeskunde (bv. Baxter et al, 2000; 

Johnson et al, 1996) en n.a.v. publicaties van officiële instanties zoals de Hoge Raad voor de 

Werkgelegenheid (Verslag 2004), T.N.O.Arbeid (rapport 2004), de European Agency for 

Safety and Health at Work (2000), de European Foundation for the Improvement of Living 

and Working Conditions (1996), en n.a.v. bevragingen zoals bijvoorbeeld E.S.W.C. (1990, 

1995, 2000), Belstress (2004), De Vlaamse Werkbaarheidsmonitor (2004), W.I.V.-

Gezondheidsenquête (1997, 2001, 2004) en D.I.O.V.A. (onafgebroken sinds 1999). We 

wenden hierbij zowel electronische als traditionele bronnen aan. 

 De zoektocht wordt beperkt door een aantal pragmatische overwegingen op het vlak 

van tijd (zes maanden) en mankracht. De resultaten ervan moeten dan ook in die context 

geplaatst worden. Dit betekent dat voorliggend rapport niet de ambitie heeft een exhaustieve 

weergave te zijn van de bestaande kennis op het vlak van de gezondheidsgevolgen van de 

kwaliteit van de arbeid. Het biedt wel de kans om op een gestructureerde en wetenschappelijk 
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verantwoorde manier kennis te maken met het onderwerp. Het geeft inzichten weer op basis 

waarvan beleidsreflecties kunnen worden gedistilleerd en zet de lijnen uit voor uitgebreid 

toekomstig onderzoek. 
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2 HOOFDSTUK 2: DE RESULTATEN VAN DE LITERATUURSTUDIE 

 

Ons conceptueel model (zie fig. 1 p. 12) deelt de werkgerelateerde oorzaken van 

gezondheidsrisico’s op in vier grote categorieën. Conform onze conceptuele keuzes uit § 1.2 

en 1.3 onderzoeken we de gezondheidsgevolgen van de de werkfactoren die toewijsbaar zijn 

aan de twee eerste categorieën, namelijk de arbeidsinhoud en de arbeidsomstandigheden. In 

de categorie arbeidsinhoud bevinden zich de zogeheten psychosociale werkkenmerken, de 

categorie arbeidsomstandigheden bundelt de fysieke gevaren uit de werkomgeving (zie ook 

onze omschrijvingen in § 1.3.1). We trekken dit onderscheid door bij de voorstelling van de 

resultaten van onze literatuurstudie.  

In deel I rapporteren we over mogelijke gezondheidsgevolgen van de werkfactoren 

verbonden aan de arbeidsinhoud. We bespreken het effect van de werkeisen en van de 

controle op het werk met machinegestuurde arbeid en repetitief en kort-cyclisch werk. We 

bespreken ook het effect van bepaalde arbeidsstijden zoals onvoorspelbare uurroosters, lange 

werkuren en nacht- en ploegenarbeid en het effect van het dragen van verantwoordelijkheid 

voor anderen. In deel II bespreken we de mogelijke gezondheidsgevolgen van factoren 

verbonden aan de arbeidsomstandigheden zoals ergonomische stressoren, lawaai, producten 

met gevaarlijke eigenschappen, stralingen en klimaat. 

 

 

2.1 Literatuurstudie deel 1: Arbeidsinhoud 

 

Binnen de categorie arbeidsinhoud bevinden zich de zogeheten psychosociale 

werkkenmerken. Deze verwijzen naar de minst tastbare aspecten van de werkomgeving met 

name naar het design van de professionele taken en naar hun onderlinge organisatie (Cox & 

Griffiths, 1995) en naar de structuren en processen op het werk (Levi, 1989). Wanneer deze 

kenmerken geïdentificeerd kunnen worden als een bron van werkstress spreekt men van 

psychosociale (werk)stressoren. 

 Naar deze psychosociale bronnen van werkstress wordt al sinds de jaren ’50 uitvoerig 

onderzoek gevoerd (voor een overzicht zie bvb. Johnson, 1996 ; Sauter et al., 1998). Dit 

gebeurde zowel aan de hand van cross-sectionele (bvb. Caplan et al., 1975) als longitudinale 

onderzoeksopzetten (bvb. Johnson et al., 1991) en leverde in de loop der jaren het bewijs van 

een oorzakelijk verband (bvb. Cox, 1993 ; Landy et al., 1994 ; Kasl, 1990) - of op zijn minst 

van een observeerbare associatie (Meijman & Mulder, 1998 ; Levi, 1989) - tussen bepaalde 
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psychosociale werkkenmerken en de stress die erdoor ontstaat enerzijds, en ongunstige 

veranderingen in de gezondheidstoestand van individuen die aan deze kenmerken worden 

blootgesteld anderzijds. 

Binnen het onderzoeksdomein van arbeid en gezondheid gaat een aanzienlijk deel van de 

aandacht naar twee bijzondere psychosociale variabelen, namelijk ‘werkdruk’ en ‘autonomie’. 

In de desbetreffende (in hoofdzaak) Angelsaksische literatuur staan met name de variabelen 

‘job demands’ en ‘job control’ centraal. Het meest geciteerde model in dat verband is het 

‘demand-control model’ van Karasek (1979). Het biedt een theoretisch kader om de 

gezondheidseffecten te onderzoeken van de gecombineerde blootstelling aan buitensporige 

werkeisen en ontoereikende controlemogelijkheden (Alfredsson, Karasek, & Theorell, 1982, 

p. 465). 

We starten ons overzicht van psychosociale werkstressoren en hun gezondheidseffecten 

daarom met een beschrijving van dit model. We lichten de bevindingen toe die naar 

aanleiding van het gebruik ervan tot stand zijn gekomen, alsook de bevindingen van studies 

die het afzonderlijke effect van ‘job control’ in kaart brengen. Deze studies lijken de 

hypothese te bevestigen dat beide variabelen belangrijke determinanten zijn van de 

gezondheid van werknemers (Kasl, 1989, p. 175 ; European Agency for Safety and Health at 

Work, 2000, p. 40). Wij zullen echter vaststellen dat de gehanteerde operationalisering van de 

onderzochte concepten de toets van onze strenge conceptuele keuzes niet doorstaan. We 

richten daarom na afloop in § 2.1.2 onze aandacht op de gezondheidseffecten van 

psychosociale werkvariabelen die wel met trefzekerheid als controlevariabelen te indiceren 

zijn, namelijk machinegestuurde arbeid en kort-cyclisch repetitief werk. 

 

 

2.1.1 Het ‘demand-control’ (-support) model 

 

� Situering en omschrijving 

 

Het ‘demand-control’-model van Karasek (1979) is een theoretisch kader dat vaak 

gehanteerd wordt bij onderzoek naar de gezondheidseffecten van psychosociale 

arbeidskenmerken, in het bijzonder werkdruk en autonomie op het werk (zie bijvoorbeeld: 

Karasek , 1981 ; Alfredsson, Karasek & Theorell, 1982 ; Karasek et al, 1981, 1988 ; 

Payne & Fletcher, 1983 ; Theorell e.a., 1987 ; Spector, 1987 ; Hurrell & McLaney, 1989 ; 

Perrewe & Ganster, 1989 ; Karasek & Theorell, 1990).  
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Karasek (1979) definieert controle als beslissingsbevoegdheid (decision latitude), met 

name als “the working individual’s potential control over his tasks and his conduct during 

the working day”, en werkdruk als de eisen van het werk (job demands) met name als “the 

psychological stressors involved in accomplishing the workload”. Karasek stelt voor om 

het effect van beide variabelen gelijktijdig te analyseren. Hij formuleert de hypothese dat 

de gecombineerde blootstelling aan buitensporige werkeisen en lage 

controlemogelijkheden stress veroorzaakt en op termijn uitmondt in (vaak onomkeerbare) 

negatieve gezondheidseffecten. Het gebrek aan controle, en meer bepaald de stress die 

daardoor ontstaat, ondergraaft daarenboven de leermogelijkheden op lange termijn en de 

motivatie die nodig zijn om het hoofd te bieden aan veeleisend werk. De variabelen 

interageren dus in die zin dat de gezondheidsimpact van een (te) hoge werkdruk verschilt 

naargelang het controleniveau waarover men beschikt (Smulders & Hijhuis, 1999, p. 116). 

Bij individuen die in de meest ongunstige situatie tewerkgesteld zijn, met name in een job 

met weinig regelmogelijkheden en hoge verwachtingen, zou men dan de hoogste kans op 

een slechte gezondheid noteren (Sauter, Hurrell & Cooper, 1989, p. xv). 

Het demand-control model wordt regelmatig uitgebreid met een derde dimensie. Dit 

mondt uit in het zogeheten ‘demand-control-support’ model (DCS), waarbij sociale steun 

(social support) refereert naar verschillende niveau’s van bemoedigende sociale interactie 

met collega’s en hiërarchische oversten (Johnson & Hall, 1988 ; Johnson,1989 ; Johnson, 

Hall & Theorell, 1989 ; Johnson, 1989 ; Karasek & Theorell, 1990 ; Johnson et al, 1991). 

 

� Gezondheidseffecten van hoge eisen en lage controle 

 

Volgens o.a. De Lange et al. (2003) zou het bewijs geleverd zijn voor een causaal verband 

tussen de dimensies van het DCS-model en een aantal gezondheidsindicatoren. Een 

werksituatie met hoge werkeisen, lage beslissingsbevoegdheden én een gebrek aan sociale 

steun vertegenwoordigt een groter gezondheidsrisico dan een andere situatie. Werknemers 

die in dergelijke situaties tewerkgesteld zijn hebben vaker dan andere werknemers 

psychosomatische klachten zoals uitputting en rusteloosheid (Junghanns et al, 1999 Ertel 

et al, 1997), chronische vermoeidheidsymptomen en depressies (Karasek, Baker, Marxer, 

Ahlbom & Theorell, 1981) en hebben een zwakkere mentale gezondheid in het algemeen 

(De Lange, Taris, Kompier, Houtmans & Bongers, 2004, p. 149 & p. 156). Ze vertonen 

gemiddeld genomen ook vaker musculoskeletale problemen zoals schouder en nekpijn 

(Junghanns et al, 1999 Ertel et al, 1997) en hebben een verhoogde kans op een hoge 
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bloeddruk (De Lange, Taris, Kompier, Houtmans & Bongers, 2004, p. 149 & p. 156) en 

op cardio-vasculaire aandoeningen (Karasek, Baker, Marxer, Ahlbom & Theorell, 1981 ; 

Johnson, Hall & Theorell, 1989, p. 272 -274). 

 

� Leeftijd en duur blootstelling 

 

De gezondheidseffecten van de minst gunstige combinatie van werkomstandigheden zoals 

beschreven in het Karasek-model worden bovendien versterkt door de vorderende leeftijd 

van de werknemers en de duur van de bloostelling (Johnson, Hall & Theorell, 1989, p. 

276-7). Afhankelijk van de onderzoeksbron zijn de negatieve gezondheidseffecten reeds 

observeerbaar na een blootstelling van acht maanden (Dormann & Zapf, 1999), één jaar 

(De Lange et al., 2004, p.160) of twee jaar (Dormann & Zapf, 2002). 

 

� Het belang van controle op zich 

 

Het demand-control(-support) model laat zien dat de potentiële nefaste 

gezondheidseffecten van werk met hoge eisen getemperd kunnen worden door een hoge 

mate van autonomie op de werkplek. De aan- of afwezigheid van regelmogelijkheden lijkt 

m.a.w. bepalend voor het ontstaan van stressreacties in een veeleisende werkomgeving en 

werksituaties met lage beslissingsbevoegdheden zijn in het bijzonder stressvol (Meijman 

& Mulder, 1998). Het laboratoriumexperiment van Zijlstra et al (1990) staat hiervoor 

symbool. Het vergelijkt subjecten die zelf hun werktempo mogen bepalen, met anderen 

die moeten werken binnen een opgelegd tempo maar die aan dezelfde werkeisen zijn 

blootgesteld. In de conditie waarin de subjecten zelf hun werkritme mogen vastleggen, 

vergt het uitvoeren van een erg veeleisende taak amper meer inspanning dan het uitvoeren 

van een weinig veeleisende taak. In de situatie met een opgelegd tempo daarentegen 

worden de meest veeleisende taken wel als de meest inspannende taken ervaren (Meijman 

& Mulder, 1998, p. 24). Dit wijst op het doorslaggevende belang van het aspect controle. 

In wat volgt rapporteren we daarom verder over de effecten van de controlevariabele in 

het bijzonder. 
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2.1.2 Controle op de werkplek 

 

� Situering en definitie 

 

In deze paragraaf onderzoeken we of het ontbreken van controle op het werk op zich, 

onafhakelijke van hoge of lage werkeisen en/of veel of weinig sociale steun, 

gezondheidsrisico’s inhoudt voor werknemers die onder dergelijke lage controle-

omstandigheden functioneren.  

Over controle beschikken, veronderstelt dat men veranderingen kan aanbrengen in de 

omgeving waarin men zich bevindt. Bepaalde ongewenste gevolgen van stressoren zullen 

dan verminderen of verdwijnen. Individuen die controle uitoefenen over een situatie, 

hebben een impact op de voorwaarden waaronder ze ageren. Ze kunnen een bepaalde 

toestand in een gekozen richting laten evolueren, dankzij de responsmogelijkheden 

waarover ze beschikken (Frese, 1989, pp. 107-108 & pp. 115-117 ; Kasl, 1989, p. 106). 

Vertaald naar een beroepssituatie betekent dit dat werknemers hun werkeisen (tot op 

zekere hoogte) in overeenstemming kunnen brengen met hun persoonlijke behoeften door 

bijvoorbeeld hun uurroosters en/of de snelheid van de taaksequenties die ze moeten 

uitvoeren (mee) te bepalen. 

 

� Gezondheidseffecten van controle op zich 

 

In het onderzoek naar de gezondheidseffecten van werk neemt de variabele ‘controle’ een 

centrale plaats in. De hypothese dat een gebrek aan controle op het werk nefaste gevolgen 

heeft voor de gezondheid van werknemers oefent op onderzoekers een bijzondere 

aantrekkingskracht uit. Ze geven er op verschillende manieren vorm aan. Een eerste reeks 

studies benadrukt de gezondheidsbevorderende eigenschappen van controlemogelijkheden 

op het werk (zie bvb. Cox, 1990 ; Warr, 1992). Controle geldt dan als noodzakelijke 

voorwaarde voor een gezonde werksfeer. Gezonde werkplaatsen worden omschreven in 

termen van omgevingen waarbinnen werknemers zelf hun werk plannen, en in geval van 

problemen zelf oplossingen bedenken en implementeren. Een tweede reeks studies brengt 

een laag controleniveau in verband met een hoge incidentie van psychosomatische 

klachten zoals een vertekend zelfbeeld, apathie, chronische vermoeidheid, stress en 

depressies (zie bvb. Terry & Jimmieson, 1990 ; Ganster & Fusilier, 1989 ; Sauter et al., 

1989). Een derde reeks studies, waaronder ook een reeks longitudinale, gaat ervan uit dat 
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een gebrek aan controle op het werk een verhoogd risico inhoudt voor hart- en vaatziektes 

en voor mortaliteit ten gevolge van hartinfarcten (zie bvb. respectievelijk Alfredsson, 

Karasek & Theorell, 1982 ; Karasek & Theorell, 1990 ; Alterman et al., 1994 en Johnson 

et al., 1996). 

 

� Bespreking 

 

Onder experts terzake lijkt dus consensus te heersen (Meijman & Mulder, 1998, pp. 121-

12). Toch kondigt rapporteren over het veronderstelde verband tussen controle en 

gezondheid zich aan als een moeizame onderneming. Bovenstaande hypotheses vertonen 

weliswaar een sterke intuïtieve logica maar in het licht van onze strenge conceptuele 

keuzes en methodologische beperkingen (zie § 1.2 en §1.4) is de empirische bewijskracht 

ervoor niet substantieel (vlg. Smith, 1985, p. 59 ; Kasl, 1989, p. 162). Dit is te wijten aan 

de problematische operationalisering van de onafhankelijke variabele die op z’n minst 

twee tekortkomingen vertoont. 

Ten eerste is ‘job control’ een relatief abstract en complex begrip met een hoog 

‘container-gehalte’. Daardoor is de invulling ervan ons inziens vaak inconsequent. Sauter, 

Hurrell & Cooper (1989, p. xv) conceptualiseren controle op het werk als de mate waarin 

men over beslissingsbevoegdheid beschikt (‘decision authority’) en/of de mate waarin 

men persoonlijke kwalificaties kan aanwenden (‘skill discretion’). In het vroege werk van 

Karasek (1979) wordt controle geoperationaliseerd aan de hand van twee dimensies : 

‘skill discretion’ oftewel ‘intellectual discretion’ en ‘decision authority’ oftewel ‘personal 

schedule freedom’ (Kasl, 1989, p. 175). In één van zijn latere werken reduceert Karasek 

‘job control’ tot één dimensie, met name tot ‘decision latitude’ (Karasek et al.,1981, pp. 

695-6) en omschrijft het als “the range of decision-making freedom available to the 

worker (…)”. Johnson, Hall & Theorell (1989, p. 279) verkiezen dan weer de term ‘work 

control’ en Frese (1989, p. 112) rapporteert in zijn literatuuroverzicht over inhoudelijke 

omschrijvingen van controle in termen van respectievelijk ‘autonomy’ (bvb. Kasl, 1989), 

‘participation in decision making’ (bvb. Jackson & Ganster, 1989) en ‘occupational self-

direction’ (bvb. Kohn & Schooler, 1982). Zelf operationaliseert Frese controle bij 

voorkeur aan de hand van verwante concepten zoals ‘repetitious work’, ‘complexity’ en 

‘paced work’. Ook elders dient ‘workpace’ als indicator voor controle (zie bvb. Zijlstra et 

al., 1990 ; Steptoe, Evans & Fieldman, 1996). Een ‘self-paced task’ geldt dan als 

‘controllable’ en een ‘externally-paced task’ als ‘uncontrollable’. Het concept ‘controle’ 
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wordt dus vaak onzorgvuldig, onvolledig en - over de verschillende studies heen - op erg 

uiteenlopende manieren gedefinieerd. Dit bedreigt de betrouwbaarheid en de geldigheid 

van de metingen én van de conclusies, en sluit onderlinge vergelijkingen uit. 

Ten tweede hanteren onderzoekers om ‘job control’ als latente variabele meetbaar te 

maken bijna uitsluitend subjectieve indicatoren18 (Kasl, 1989, p. 164 & pp. 166-7 ; Frese, 

1989, p. 124-125). Veruit de meeste studies construeren zogeheten “self-assessed 

estimates of control over environmental demands and conditions” door persoonlijke 

evaluaties van werkomstandigheden te registreren. Johnson, Hall & Theorell (1989, p. 

279) meten bijvoorbeeld de mate waarin werknemers controle kunnen uitoefenen op hun 

werksituatie aan de hand van vragen over (1) de mate waarin men meent invloed te 

hebben op het werk, de planning van de werktijden, het werkritme, de rustpauzes, de 

vakantiedagen, enz, … (2) het aantal privé telefoontjes en/of privé-bezoekers die men 

tijdens de werkuren denkt te mogen ontvangen, (3) de mate waarin de taakinhoud en de 

arbeidsprocedures als gevarieerd ervaren wordt en (4) de mate waarin men denkt te 

kunnen bijleren op het werk. 

Het concept ‘job control’ krijgt daardoor een in hoofdzaak cognitief-fenomenologisch 

karakter (vgl. Thompson, 1981 ; Folkman, 1984). Hoewel deze aanpak elders (o.a. in het 

vakdomein van de arbeidspsychologie19) ongetwijfeld zijn nut bewijst, lijkt hij m.b.t. onze 

onderzoeksvraag minder geschikt. Dergelijk onderzoekspad laat niet toe het relatieve 

belang van contextdeterminanten t.o.v. persoonlijkheidskenmerken en predisposities te 

bepalen. Het maakt m.a.w. te weinig het onderscheid tussen een ‘gevoel’ of een ‘ervaring’ 

van controle (‘sense of control’ of ‘perceived control’) enerzijds en de mate waarin er 

daadwerkelijk controle kan worden uitgeoefend (‘actual control’) anderzijds. 

Een voortgezette zoektocht naar studies die meer objectieve indiceringen van controle 

op de werkplek introduceren, levert evenmin bevredigende resultaten op (vgl. Kasl, 1989, 

p. 161). Zo treffen we bijvoorbeeld studies aan die functietitels als indicatoren voor 

controle gebruiken (zie bvb. Alterman et al., 1994). We kunnen de bevindingen die naar 

aanleiding van het gebruik van deze methode van dataverzameling ontstaan niet 

weerhouden omdat ze geen rekening houden met de interfunctionele variabiliteit (zie ook 

§ 1.2.1). We vinden ook studies die de controlemogelijkheden op de werkplek laten 

                                                 
18 Zie ook onze toelichting over objectieve en subjectieve factoren in §1.4.2 
19 Zo is in die context volgende vaststelling van doorslaggevend belang : “de mate waarin individuen controle 
uitoefenen op hun omgeving varieert niet alleen in functie van de beschikbare controlemogelijkheden maar 
evenzeer in functie van hun persoonlijke overtuigingen over - en hun geloof in - hun persoonlijke 
controlemogelijkheden” (European Agency for Safety and Health at work, 2000, p. 50 ; Frese, 1989, p. 116). 
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registreren door externe en dus neutraal geachte waarnemers (zie bvb. House, 1980 ; 

Jenkins et al., 1975). Hoewel deze manier van werken ongetwijfeld meer mogelijkheden 

biedt op het vlak van geldigheid en betrouwbaarheid van de metingen, blijft autonomie er 

naar ons aanvoelen in te algemene bewoordingen omschreven. 

 

� Besluit controle 

 

Uit één en ander blijkt dat het gebrek aan controle op de werkplek belangrijke 

gezondheidseffecten kan teweegbrengen. Omdat de meeste onderzoeksbevindingen over 

dit onderwerp echter tot stand kwamen naar aanleiding van een globale en subjectieve 

benadering van het abstracte begrip werkcontrole zijn ze weinig bruikbaar in het kader 

van onze eigen erg doelgerichte rapportering. Wij willen immers objectieve informatie 

aanreiken over het afzonderlijke effect van aspecten uit de werkomgeving op de 

gezondheid.  

In wat volgt verleggen we daarom onze aandacht naar een andere benaderingswijze. 

We spitsen onze aandacht toe op een aantal specifieke psychosociale 

arbeidcontextvariabelen die we beschouwen als geldige vertegenwoordigers van het 

aspect controle (vlg. Frese, 1989 ; Kasl, 1989, p. 173) en die zich lenen tot betrouwbare 

objectieve metingen20. Een eerste factor die hiervoor in aanmerking komt is 

‘machinegestuurde arbeid’. 

                                                 
20 We beperken ons hier tot factoren die vooral voorkomen in de industriële sector. Objectieve controlefactoren 
die kenmerkend zijn voor de dienstensector, zoals bijvoorbeeld het contact met klanten en patiënten, is tot op 
heden te weinig onderzocht. 
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2.1.2.1 Machinegestuurde arbeid 

 

� Situering en definitie 

 

Het begrip ‘machinegestuurde arbeid’ is intrinsiek verbonden met aspecten van controle 

over het werk. Bij machinegestuurde arbeid wordt geen rekening gehouden met variaties 

in het ritme van fysieke en psychische functies van individuen (Kalimo et al., 1981, p. 

159). Er wordt aan werknemers een gestandaardiseerd werktempo (workpace) opgelegd. 

Werktempo verwijst naar de snelheid waarmee een bepaalde taak moet worden uitgevoerd 

of naar de bewerkingstijd die aan een bepaald onderdeel van het productieproces is 

toebedeeld. De aard van de uitrustingen die het tempo aangeven en de mate waarin 

hierover controle kan worden uitgeoefend – m.a.w. de ‘dwang’ (constraint of coercion) 

waaraan werknemers worden blootgesteld –  zijn daarbij van doorslaggevend belang 

(Sharit, Salvendy & Diesenroth, 1982, p. 107-8). Zodoende ontstaat het onderscheid 

tussen situaties waarin (1) werknemers zelf hun werkritme bepalen (self-pacing) of (2) het 

werkritme door een systeem of een machine aan werknemers wordt opgelegd (machine-

paced)21 (European Agency for Safety and Health at Work, 2000, p. 77). 

Machinegestuurde jobs zijn typisch voor geavanceerde technische productieprocessen met 

korte operationele cycli (Frankenhaeuser & Gardell, 1976). Ze staan vaak synoniem voor 

een extreem gemechaniseerde arbeidsinhoud, repetitieve taken (Johansson et al., 1979 ; 

Johansson, 1981) en bandwerk (Broadbent & Gath, 1981 ; Sharit, Salvendy & Diesenroth, 

1982, p. 107). De werknemers moeten zich aanpassen aan de machines (Kornhauser, 

1965, p. 57) en hebben geen controle over het arbeidsproces (Sharit, Salvendy & 

Diesenroth, 1982, p. 107). 

 

� Gezondheidseffecten machinegestuurde arbeid 

 

De vraag of een machinegestuurde werkomgeving een potentieel gevaar voor de 

gezondheid inhoudt, wekte vooral in de jaren 1970 en 1980 de interesse van de 

onderzoeksgemeenschap. In die periode verschenen honderden wetenschappelijke artikels 

over het onderwerp (Salvendy, 1981, p. 5). Het onderzoek terzake kent een aantal 

                                                 
21 Voor een bredere omschrijving van deze classificatie zie Salvendy, 1981, p. 7. 
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methodologische tekortkomingen22, maar levert desondanks met overtuiging het bewijs 

dat machine- en systeem-gestuurde arbeid schadelijk is voor de gezondheid van 

individuen die onder dergelijke omstandigheden tewerkgesteld worden (vgl. 

Frankenhaeuser & Gardell, 1976 ; Murphy & Hurrell, 1980 ; Smith, Hurrell & Murphy, 

1981, p. 264 ; Hurrell, 1981 ; Beith, 1981, p. 197 ; Smith et al., 1981 ; Smith, 1985 ; Cox, 

1985a ; 1985b; Bradley, 1989). Zowel de psychische, de fysiologische als de fysieke 

belasting van het menselijk organisme nemen toe naarmate het machinegestuurde 

werktempo opgedreven wordt.  

Wat de psychische effecten betreft, veroorzaakt machinegestuurde arbeid meer stress 

dan vergelijkbare zelf-gereguleerde arbeid (bvb. Murrell & Forsaith, 1963 ; Cox, 1980 ; 

O’Hanlon, 1981, p. 214). Machinegestuurde arbeid staat daarom vaak in verband met een 

zwakke mentale gezondheid (Kornhauser, 1965, p. 57 & p. 76) en talrijke andere 

psychosomatische klachten (Johansson et al., 1978) zoals een beperkt 

concentratievermogen, gevoelens van irritatie en onrust (Broadbent & Gath, 1979 ; 1981), 

ervaringen van werkdruk, verveling en een uitgesproken vermoeidheid (Smith, Hurrell & 

Murphy, 1981, p. 264).  

Wat betreft de fysiologische effecten waarvan bekend staat dat ze op lange termijn 

verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van gezondheidsproblemen, bestaat er een sterke 

associatie tussen machinegestuurde arbeid en de activering van psycho-neuro-endocriene 

mechanismen (Mackay et al., 1979 ; Johansson, 1981, p. 283 ; Levi, 1989). Zo worden bij 

arbeiders uit een volledige machinegestuurde arbeidsconditie bijvoorbeeld hogere 

cortisolwaarden genoteerd dan bij arbeiders die in niet-mechanische zelf-gereguleerde 

arbeidcondities of in deels machinegestuurde arbeidcondities functioneren (Kalimo et al., 

1981, p. 164). Hetzelfde geldt voor hogere catecholamineswaarden, in het bijzonder 

adrenaline en noradrenaline, zowel in bloed als in urine (Frankenhaeuser & Gardell, 1976; 

Johansson et al., 1978 ; Johansson, 1981 ; O’Hanlon, 1981, p. 214). In vergelijking met 

werknemers uit een zelf-gestuurde arbeidsconditie observeert men bij werknemers uit 

verschillende machinegestuurde arbeidscondities ook een hogere bloeddruk (Hokanson et 

al., 1971) en een versnelling van het hartritme (Amaria, 1974 ; Sharit, Slavendy & 

Diesenroth, 1982, p. 117). 

                                                 
22 Bijvoorbeeld : (1) te weinig auteurs hanteren het conceptuele onderscheid tussen arbeidsfactoren en jobinhoud 
en zijn zich daarom niet bewust van het feit dat machinegestuurde arbeid op het terrein vaak overeenstemt met 
een smalle taakomschrijving en zelf-gestuurde arbeid met een brede (Salvendy, 1981, p. 11), (2) het ontbreken 
van longitudinale onderzoeksdesigns bemoeilijkt het bestuderen van eventuele langetermijn effecten (Beith, 
1981, p. 200). 
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Op het vlak van de fysieke gevolgen tenslotte stelt machine-gestuurd werk hoge eisen 

aan de zintuigen en aan bepaalde spiergroepen. Men treft bij bandwerkers meer 

musculoskeletale disfuncties aan dan bij andere werkers (o.a. aan nek, armen, handen en 

lage rug) (Kondo et al., 1985), en een hogere incidentie van ademhalings-, huid-, gastro-

intestinale en visuele aandoeningen (Wilkes, Stammerjohn & Lalich, 1981). 

 

� Lange termijn effecten machine gestuurde arbeid 

 

Om lange termijn effecten van machinegestuurde arbeid vast te stellen zijn we 

aangewezen op longitudinale onderzoeksdesigns. De geraadpleegde literatuur wordt 

echter gekenmerkt door een schrijnend gebrek aan dergelijke onderzoeken (vgl. Beith, 

1981, p. 200). Onder bandwerkers heerst een grote ‘turnover’ wat het uitvoeren van 

jarenlang onderzoek op dezelfde onderzoekseenheden sterk bemoeilijkt (Smith, Hurrell & 

Murphy, 1981, p. 266). 

We botsten tijdens de zoektocht op welgeteld één longitudinale studie. Arndt, Hurrell 

& Smidth (1981, p. 312) verzamelden bij de US Postal Service op vijf verschillende 

tijdstippen verspreid over vier jaar, dezelfde data bij dezelfde werknemers. Ze 

observeerden dat de psychologische effecten van machine-gestuurd postsorteren 

verergeren in functie van de tijd. De tevredenheid van de werknemers daalt lineair over de 

jaren heen en de verveling en de weerstand tegen machinegestuurde arbeid nemen toe. De 

catecholamineswaarden daarentegen variëren niet significant. Dit verklaart waarom 

werknemers die op een machinegestuurde wijze post sorteren tijdens de eerste jaren van 

hun job niet meer fysieke gezondheidsproblemen rapporteren dan andere werknemers. 

Volgens de auteurs mag het ontbreken van wijzigingen in de fysiologische toestand van 

bandwerkers doorheen de tijd ons echter niet doen vergeten dat machinegestuurde arbeid 

samengaat met aangehouden hoge endocriene waarden. Daarvan is geweten dat ze op 

termijn een negatief effect hebben op de gezondheid. Het belang van de duur van de 

blootstelling aan machinegestuurde arbeid moet dus nog verder worden onderzocht. De 

eerste symptomen van fysieke aftakeling zouden kunnen optreden na verloop van vijf jaar. 
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� Besluit machine gestuurde arbeid 

 

We aanzien machinegestuurde arbeid als een indicator van het gebrek aan controle op de 

werkplek omdat het aan werknemers een standaard werktempo oplegt. In die 

hoedanigheid is machinegestuurde arbeid schadelijk voor de gezondheid. Het belast het 

menselijke gestel zowel fysiologisch, psychisch als fysiek en in toenemende mate 

naarmate het werktempo wordt opgedreven. Het kan leiden tot een zwakke mentale 

gezondheid en het zorgt voor een algemene neuro-endocriene activatie waardoor het o.m. 

verantwoordelijk kan zijn voor musculosceletale, ademhalings-, huid-, gastro-instestinale 

en visuele aandoeningen. Het effect van de duur van de blootstelling aan 

machinegestuurde arbeid moet nog verder onderzocht worden maar de eerste symptomen 

van gezondheidsaftakeling zouden reeds na verloop van vijf jaar optreden. 

 

Tot zover de bijdrage over machinegestuurde arbeid. Een tweede arbeidskenmerk dat kan 

worden aangewend als objectief meetbare indicator van het latente begrip ‘job-controle’ is 

kort-cyclisch repetitief werk. 

 

 

2.1.2.2 Kort-cyclisch repetitief werk 

 

� Situering en definitie 

 

Kort-cyclisch repetitief werk biedt werknemers geen regelmogelijkheden en eist dat 

binnen een bepaalde korte tijdspanne (bvb. één minuut) steeds dezelfde arbeidshandeling 

wordt uitgevoerd (Broadbent, 1981, p. 47). Het is het soort werk dat typisch is voor een 

gemechaniseerd productieproces met machinegestuurde arbeid en bandwerk. Kort-

cyclisch repetitief werk, machinegestuurde arbeid en bandwerk worden daarom in de 

literatuur meestal in één adem vernoemd én bestudeerd (zie bvb. Beith, 1981, p. 197 ; 

Broadbent, 1981, p. 47). 
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� Gezondheidseffecten kort-cyclisch repetitief werk 

 

Het bestuderen van verschillende controle-gerelateerde werkaspecten onder een globale 

noemer maakt het isoleren van het unieke effect van repetitief werk op de gezondheid 

problematisch (Guest et al. 1978 ; Broadbent, 1981 ; Johansson, 1981, p. 284). Bovendien 

lijdt het onderzoek terzake andermaal aan de klassieke tekortkomingen die gepaard gaan 

met een retrospectieve en cross-sectionele benadering van het onderwerp (Kasl, 1978). 

De methodologische beperkingen zijn echter niet van dien aard dat ze bepaalde 

conclusies in de weg staan. Kort-cyclisch werk wordt in literatuur regelmatig in verband 

gebracht met effecten op de gezondheid (European Agency for Safety and Health at 

Work, 2000, p. 76). Men is het er over eens dat repetitief werk aan de bron kan liggen van 

bepaalde ziektebeelden (Caplan et al, 1975 ; Ferguson, 1973 ; Gardell, 1971 ; Gilbertova 

& Glivicky, 1967 ; Kornhauser, 1965 . Laville & Teiger, 1976 . Martin et al, 1980 ; 

Nerell, 1975 ; Samoilova, 1971). De geobserveerde gezondheidsgevolgen situeren zich op 

psychisch, fysiek en sociaal vlak. 

Op psychologisch vlak kan blootstelling aan kort-cyclisch repetitief werk stress 

veroorzaken (O’Hanlon, 1981, p. 213) en staat het in verband met verveling, angst- en 

wraakgevoelens en depressies in het bijzonder, en een wankel psychologisch evenwicht in 

het algemeen (zie bvb. Kornhauser, 1965 ; Gardell, 1971 ; Laville & Teiger, 1976 ; 

Caplan et al, 1975 ; Broadbent & Gath, 1981 ; Smith, 1981). Aan productiearbeiders uit 

de autoindustrie in Detroit werd de vraag gesteld “Is your work the same all day or do you 

do a variety of things ?” (Kornhauser, 1965, p. 297). Men observeerde grote verschillen 

tussen de antwoorden op vragen betreffende de psychische gezondheid van de repetitieve 

kort-cylische bandwerkers en de andere werkers. De resultaten wijzen op de slechtere 

mentale gezondheid van uitoefenaars van routinejobs in vergelijking met werknemers die 

tewerkgesteld zijn in andere jobs (Kornhauser, 1965, p. 57 & p. 60). 

Op fysiek vlak is kort-cyclisch repetitief werk verantwoordelijk voor een hogere 

incidentie van spijsverteringsstoornissen (Laville & Teiger, 1976 ; Nerell, 1975) en 

posturale en musculoskeletale problemen, incluis werkgerelateerde aandoeningen van de 

bovenste ledematen (zie bvb. Kuorinka, 1979 ; Chatterjee, 1987, 1992). 

Tenslotte doet kort-cyclische repetitieve arbeid vaak het zogeheten ‘wasted leisure time 

syndroom’ ontstaan op sociaal vlak (Gardell, 1973 ; Cox, 1980). Dit houdt in dat 

werknemers die kort-cyclische repetitieve functies bekleden, hun vrijetijdsbesteding 

beperken tot thuis rondhangen, de krant lezen, televisie kijken, eten en slapen. Als gevolg 
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van een cognitieve en gedragsmatige aanpassing aan eentonig werk (Wilensky, 1960 ; 

Cox, 1980) engageren zij zich gemiddeld genomen minder dan andere werknemers in 

extra-professionele activiteiten, zeker wanneer die een actieve communicatie met de 

buitenwereld inhouden (Gardell, 1973 ; Meissner, 1971 ; Gardell, 1981). 

 

� Besluit kort-cyclisch repetitief werk 

 

We aanzien kort-cyclisch repetitief werk als een indactor van een gebrek aan controle op 

de werkplek. In die hoedanigheid wordt het in verband gebracht met gezondheidseffecten 

op psychisch, fysiek en sociaal vlak, zoals respectievelijk een wankel mentaal evenwicht, 

spijsverstoringen en musculosceletale problemen en het ‘waisted leisure syndroom’. 

 

Met deze bijdrage over kort-cyclisch werk ronden we het hoofdstuk over het begrip controle 

op het werk af. We richten nu onze aandacht op de andere psychosociale arbeidskenmerken 

die deel uitmaken van het conceptuele onderzoeksdomein dat we hebben afgebakend. We 

bekijken de gezondheidsgevolgen van bepaalde karakteristieken van arbeidstijden zoals 

onvoorspelbare uurroosters, lange werkuren en nacht- en ploegenarbeid, en van bepaalde 

rollen die werknemers moeten opnemen binnen hun werkorganisatie zoals de 

verantwoordelijkheid voor anderen. 

 

 

2.1.3 Arbeidstijden 

 

Een deel van de welzijns- en gezondheidsklachten die als gevolg van een bepaald soort arbeid 

ontstaan, kunnen toegewezen worden aan de eigenheid van de arbeidstijden waarbinnen het 

werk moet worden uitgevoerd. In de literatuur wordt in dat verband gewezen op het 

risicovolle karakter van nacht- en ploegenarbeid, lange werktijden (overwerk) en 

onvoorspelbare uurroosters (zie bvb. European Agency for Safety and Health at Work, 2000, 

p. 68). 
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2.1.3.1 Onvoorspelbare uurroosters 

 

Onder onvoorspelbare uurroosters verstaan we werkroosters zoals we die bvb. in de 

zorgsector of in de horeca vaak aantreffen. Het gaat om arbeidstijden die voortdurend 

variëren, die relatief laat worden bekendgemaakt, en tot op het allerlaatste moment kunnen 

worden aangepast. 

Over de gezondheidsgevolgen van deze onvoorspelbare werktijden is er tot op heden nog 

maar weinig geweten. We wisten maar weinig gerichte publicaties over dit onderwerp te 

localiseren. We vernamen wel dat een gebrek aan controle over de arbeidstijden een 

belangrijke stresserende arbeidsfactor is (Landy, 1989 ; 1992), dat controle over de werktijden 

bewerkstelligd kan worden door flexibele arbeidsuren en dat het een positief effect heeft op 

de werkers (Narayanan & Nath, 1982 ; Orpen, 1981). 

 

De gezondheidsgevolgen van lange werktijden en van nacht- en ploegenarbeid werden in het 

recente verleden wel bestudeerd, respectievelijk in beperkte mate en uitvoerig. Beide thema’s 

komen aan bod in de volgende paragrafen. 

 

 

2.1.3.2 Lange werkuren 

 

Volgens de richtlijn over werktijden van de Europese Commissie (1996) is er sprake van (te) 

lange werktijden wanneer werknemers meer dan 48 uur per week tewerkgesteld worden. Voor 

The European Foundation on Working Conditions geldt dit al vanaf meer dan 40 uren per 

week. In haar rapport van 1996 stelt de Foundation dat 49% van Europese werknemers meer 

dan 40 uren arbeid per week presteert, en 23% meer dan 45 uren.  

N.a.v. hun literatuuroverzicht menen Spurgeon et al. (1997) te kunnen stellen dat het 

risicovolle verband tussen lange werkuren en gezondheid bewezen is. Zo neemt bijvoorbeeld 

de vermoeidheid van werknemers zichtbaar toe n.a.v. een tewerkstelling van vier 

achtereenvolgende werkdagen van twaalf uur in vergelijking met een tewerkstelling van vijf 

tot zeven dagen a rato van acht uur per dag (Rosa & Colligan, 1986). Dit effect treedt al op na 

zeven maanden (Rosa et al.,1989). Klachten zoals stress en rugpijn verergeren bovendien in 

functie van het aantal gepresteerde uren (Rapport European Foundation, 1996). Lange 

werkuren kunnen ook aan de oorzaak liggen van een gebrek aan slaap (zie bvb. Ryman et al., 

1989). De menselijke tolerantiegrens voor aangehouden intens werken zou al na twee à drie 
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opeenvolgende dagen bereikt zijn (Haslam, 1982 ; Naitoh et al., 1983). Tenslotte lijkt er een 

verband te bestaan tussen lange werkdagen en hart- en vaatziektes (Breslow & Buell, 1960). 

Individuen onder de 45 jaar die meer dan 48 uur per week werken vertonen een hogere kans 

op fatale hartinfarcten dan vergelijkbare individuen die 40 of minder uren per week werken. 

Eén op de vier jonge hartpatiënten uit de studie van Russek & Zohman (1958) bleek twee jobs 

met elkaar te combineren, en 40% bleek meer dan 60 uur per week te werken. 

 

 

2.1.3.3 Nacht- en ploegenarbeid 

 

� Situering en definitie 

 

De term ploegenarbeid heeft betrekking op een regeling van arbeidsuren die afwijkt van 

de standaard en die als doel heeft de productietijd van de arbeidsorganisatie te verlengen 

tot 24 uur per dag, via het inschakelen van (teams van) werknemers die elkaar opvolgen 

en aflossen doorheen de dag en de nacht (Costa, Folkard & Harrington, 2000, p. 581). 

Naar schatting 20 à 25% van alle werknemers zou tegenwoordig tewerkgesteld zijn 

onder één of andere vorm van ploegenarbeid (Taylor , Briner & Folkard, 1997, p. 67-82 ; 

Rajaratnam & Arendt, 2001, p. 999). Cijfers uit de Verenigde Staten bevestigen dat één op 

de vier mannelijke werknemers en één op de zes vrouwelijke werknemers daar 

tewerkgesteld is ploegenarbeider (Scott & Ladou, 1990, p. 273). 

 

� Gezondheidseffecten nachtarbeid 

 

Tijdens de laatste decennia werd uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gevoerd naar de 

gezondheidsgevolgen van ploegenarbeid (voor een overzicht van de wetenschappelijke 

literatuur terzake zie bijvoorbeeld Harrington, 1978 ; Johnson, Tepas, Colquhoun & 

Colligan,  1981 ; Rutenfranz, Haider & Koller, 1985 ; Monk & Tepas, 1985 ; ILO, 1988 ; 

Waterhouse, Folkard & Minors, 1992 ; Boggild & Knutsson, 1999). Een inzicht in de 

precieze causale mechanismen blijft vooralsnog beperkt23, maar het empirische 

                                                 
23 Dit is te wijten aan de methodologische beperkingen van onderzoek ter zake. De meerderheid van de studies is 
noodgedwongen cross-sectioneel en er rijzen vaak problemen met de representativiteit en de vergelijkbaarheid 
van de steekproeven. Daarenboven zorgt het “healthy workers effect” (zie ook voetnoet 25) bij ploegenarbeiders 
meer dan waarschijnlijk voor een onderschatting van het probleem (Knutsson & Akerstedt, 1992 ; Taylor, Briner 
& Folkard, 1997, p. 68 ; Costa, 1996, p. 11). 
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bewijsmateriaal is ondertussen voldoende uitgebreid en eenduidig om te kunnen stellen 

dat er op z’n minst een negatieve associatie bestaat tussen ploegenarbeid (met nachtarbeid 

in het bijzonder) en de gezondheidstoestand van de werknemers die in dergelijke 

werkroosters functioneren (Costa, 1996, p. 9). 

Dit negatieve verband wordt verklaard vanuit de vaststelling dat nachtarbeid het 

biologische en sociale ritme van individuen beïnvloedt. Het circadiaanse ritme van een 

aantal psychofysiologische functies wordt erdoor verstoord, in het bijzonder het slaap-

waak ritme (Costa, 1996, p.9 ; Taylor, Briner & Folkard, 1997, p.68 ; Monk, 1990 ; 

Waterhouse, 1993). Daardoor vermindert zowel de duur en de kwaliteit van de slaap 

(Kogi, 1982 ; Rutenfranz, 1982 ; Tepas & Mahan, 1989 ; Akerstedt, 1990) als de 

regelmaat van de voedingsgewoontes (Costa, 1996, p. 10 ; Rutenfranz, 1982). 

Nachtarbeid wordt daarom gedefinieerd als een ‘job-stressor’, met name een 

werkconditie die van de werknemer een aanpassingsgedrag vereist, een poging tot 

evenwichtsherstel (Taylor, Briner & Folkard, 1997, p. 74). Nachtarbeid wordt daarom ook 

in verband gebracht met bepaalde gezondheidseffecten van (werkgerelateerde) stress 

(Fletcher, 1998 ; Jex & Beehr, 1991 ; Levi, 1994). Men observeert verhoudingsgewijs 

meer gezondheidsklachten en -problemen bij ‘nachtwerkers’ dan bij ‘dagwerkers’ van 

vergelijkbare leeftijd (Koller, Kundi, Cervinka & Haider, 1984, p.16.2 ; Wynne, Ryan & 

Cullen, 1986, p. 107). Het betreft problemen van psychische, fysieke en sociale aard.  

Zo zorgt nachtarbeid voor neuropsychische disfuncties zoals chronische vermoeidheid, 

angst en depressie (Bohle & Tilley, 1989 ; Healy, Minors & Waterhouse, 1993) maar ook 

voor fysieke problemen zoals gastro-intestinale aandoeningen (o.a. colitis, 

gastroduodenitis en maagzweren) (Segawa e.a., 1987 ; Verner, Szabo & Moore, 1989 ; 

voor een overzicht van onderzoek terzake zie Costa, 1996, p.11) en cardiovasculaire 

aandoeningen (hartinfarcten, agina pectoris en hypertensie) (Knutsson, Akerstedt, Jonsson 

& Orth-Gomer, 1986 ; Rafnsson & Gunnardsdottir, 1990 ; Alfredsson, Karasek & 

Theorell, 1982 ; Akerstedt, Knutsson, Alfredsson & Theorell, 1984 ; Knutsson, Akerstedt 

& Jonsson, 1988 ; Koller, 1983 ; Kristensen, 1989). Omwille van de a-typische werktijden 

bemoeilijkt nachtarbeid ook het sociale leven, in het bijzonder de omgang met de partner 

en de zorg voor kinderen (Costa, 1996, p. 9 ; Colligan & Rosa, 1990)1. Eén en ander zorgt 

zorgt volgens de ‘destabilization theory’ (Kundi, Koller, Cervinka & Haider, 1986, pp.82-

                                                 
1 Deze effecten van nachtwerk zouden overigens meer uitgesproken zijn bij vrouwen dan bij mannen omwille 
van hun specifieke hormonale en reproductieve functies, en omwille hun meer belastende familiale rol (Costa, 
1996, p. 12 ; Dekker en Tepas, 1990 ; Estryn-Behar e.a., 1990 ; Uehata and Sasakawa, 1982 ; Nurminen, 1989). 
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83 ; Cervinka, Kundi, Koller & Haider, 1986, p. 93) voor de ontwrichting van het 

functioneringsevenwicht van individuen en voor klachten op het vlak van sociaal welzijn 

zoals het onvermogen om sociale en familiale contacten aan te houden en verplichtingen 

na te komen (Kogi, 1985 ; Walker, 1985)1. 

 

� Effect van duur blootstelling en leeftijd op effect nachtarbeid 

 

Volgens Taylor, Briner & Folkard (1997, p. 71) zijn de verstorende effecten van 

nachtarbeid op de gezondheid het grootst tijdens de eerste vijf jaren van dit soort arbeid. 

Koller, Kundi, Cervinka & Haider (1984, p. 16.5) noemen dit de “adaptation phase” : 

werknemers besteden meer energie dan goed voor hen is, aan het aanpassen aan de a-

typische uurroosters waarin ze tewerkgesteld zijn. Volgens Verhaegen, Dirkx, Maasen en 

Meers (1986, p. 74) verslechtert de gezondheidstoestand van nachtarbeiders geleidelijk in 

de loop van de eerste zeven jaar nachtarbeid en lijkt zich in de loop van de volgende vijf 

jaar te stabiliseren. Volgens Verhaegen, Dirkx, Maasen en Meers (1986, p. 74) zijn de 

gezondheidsverschillen met de dagarbeiders na 12 jaar nachtarbeid statistisch het meest 

significant (Verhaegen, Dirkx, Maasen en Meers, 1986, p. 74). Volgens Koller e.a. (1984, 

p. 16.7) bevinden de nachtarbeiders zich op dat moment in de “sensitization phase” 

(tussen de 5 en de 20 jaar nachtarbeid). Afhankelijk van de “coping strategies” die ze 

ontwikkelen, zijn de gevolgen voor hun gezondheid minder of meer uitgesproken. Hun 

gezondheid gaat er gemiddeld genomen minder snel op achteruit dan tijdens andere 

periodes. Dit is echter ook het gevolg van een vertekening van de statistieken door het 

“healthy workers effect2” : de arbeiders met de slechtste gezondheid en de minste 

aanpassingsmogelijkheden hebben voor de start van deze tweede periode het 

                                                 
1 Andere mogelijke effecten van werkgerelateerde stress die veroorzaakt wordt door nachtarbeid zijn een 
verminderde productiviteit (Folkard & Monk, 1979 ; Tilley, Wilkinson, Warren, Watson & Drud, 1982), 
absenteïsme (Angersbach e.a., 1980 ; Nicholson, Jackson & Howes, 1978) en een hoger risico op 
arbeidsongevallen (Smith, Folkard & Poole, 1994 ;  Zie ook Costa p. 12) 
2 Bij het interpreteren van het effect van de duur van blootstelling en van leeftijdstrends dient steeds rekening 
gehouden te worden met de ‘healthy workers bias’. Een prevalentiestudie is immers steeds een momentopname. 
Omdat werknemers met gezondheidsproblemen geleidelijk aan uit de werknemerspopulatie verdwijnen, zullen in 
de oudere leeftijdsklassen werknemers met relatief minder gezondheidsproblemen overblijven, waardoor 
prevalenties van klachten en/of vaststellingen op oudere leeftijd zelfs kunnen dalen. Door de uitstroom van 
minder gezonde werknemers, ontstaat een selectie van gezonde individuen in zwaar belaste beroepen, wat 
doorgaans tot een onderschatting van een eventueel gezondheidseffect van deze ‘zware’ beroepen leidt. Er 
ontstaat dus een selectievertekening doordat de onderzochte groep niet meer representatief is voor de 
oorspronkelijke populatie waaruit ze voortkomt. Vinden we een toenemend klachtenpercentage met de leeftijd in 
een steekproef, dan zal dat dus meestal een onderschatting zijn van de reële klachtenevolutie. Enkel door 
dezelfde populatie longitudinaal te volgen kan het ‘healthy worker effect’ worden beoordeeld (IDEWE 
onderzoeksrapport, 1993-1996, p. 59 & 184) ; Checkoway, Pearce & Crawford-Brown, 1989). 



 42

nachtarbeidregime reeds verlaten (Bourdouxhe & Queinnec, 1999, p. 3). Na twintig jaar 

nachtarbeid lijkt de negatieve invloed van nachtarbeid op de gezondheid onontkoombaar 

geworden. Nachtarbeiders bevinden zich dan in de “accumulation-phase” waarin de 

verder gevorderde leeftijd van de werknemer en de lange duur van de blootstelling hun 

negatieve effecten cumuleren (Koller, Kundi, Cervinka & Haider, 1984, p. 16.9). Het 

effect op de sociale situatie lijkt weliswaar minder uitgesproken (want men heeft zijn 

sociale leven ondertussen ‘aangepast’) maar de biologische aanpassing wordt bemoeilijkt 

door de toegenomen leeftijd (Taylor, Briner & Folkard, 1997, p. 71). 

Wat die leeftijd betreft is er, zoals bij eenieder ook bij werknemers een negatief effect 

van de voorschrijdende tijd op de gezondheid. Dit effect is echter meer uitgesproken bij 

nachtwerkers dan bij dagwerkers (Cervinka, Kundi, Koller & Haider, 1986, p. 93). De 

gezondheidsverschillen met de dagarbeiders zijn op alle leeftijden statistisch erg 

significant (Verhaegen, Dirkx, Maasen en Meers, 1986, p. 74) maar zijn het meest 

uitgesproken rond de zogeheten ‘middle age’ (40 jaar) (Cervinka, Kundi, Koller & Haider, 

1986, p. 96 ; Koller, Kundi, Cervinka & Haider, 1984, p. 16.3). Ook op latere leeftijd, 

meer bepaald na de pensionering, blijven de verschillen merkbaar : de 

gezondheidstoestand van voormalige nachtarbeiders is significant slechter dan die van 

voormalige dagarbeiders (Cervinka, Kundi, Koller & Haider, 1986, p. 93, 96-97).  

De negatieve effecten van nachtarbeid op de gezondheid nemen dus toe met de leeftijd 

van de werknemer en met de duur van de blootstelling (Hofman, 2000 ; Van Someren, 

2000 ; Scott & LaDou, 1990 ; Bourget-Devouassouw & Volkoff, 1991 ; Harma, Hakola, 

Akerstedt & Laitinen, 1994 ; Queinnec, Gadbois & Preteur, 1995 ; De Zwart & Meijman, 

1996 ; Brugere, Barrit, Butat, Cosset & Volkoff, 1997 ; Costa, 1996, p. 11). 

 

� Besluit nacht- en ploegenarbeid 

 

Nacht- en ploegenarbeid is schadelijk voor de gezondheid van werknemers. Het 

veroorzaakt een verstoring van het bioritme waardoor de slaap en de voedingsgewoontes 

negatief worden beïnvloed. Men observeert bij nachtarbeiders verhoudingsgewijs meer 

gezondheidsklachten dan bij dagarbeiders. Het betreft uiteenlopende aandoeningen van 

psychische, fysieke en sociale aard zoals depressies, spijsverteringsklachten en 

hartaandoeningen en familiale beperkingen. De morbiditeit die met nachtarbeid in verband 

wordt gebracht is een functie van de leeftijd van de werknemer en van het aantal jaren dat 
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er onder dit regime gepresteerd wordt. Het effect is het sterkst tijdens de eerste vijf jaar van 

de blootstelling, na meer dan 12 jaar blootstelling en vanaf de leeftijd van 40 jaar. 

 

Tot zover onze bijdrage over de effecten van bepaalde arbeidstijden op de gezondheid. In wat 

volgt bekijken we de gezondheidsgevolgen van de verantwoordelijkheid voor andere die 

werknemers soms moeten opnemen. 

 

 

2.1.4 Verantwoordelijkheid voor anderen 

 

� Situering en definitie 

 

Individuen nemen op hun werkplek specifieke rollen aan. Deze rollen krijgen voor een 

groot deel vorm en inhoud vanuit de normatieve cultuur van de organisatie. Ze kunnen een 

bron van stress zijn. In de literatuur spreekt men o.m. van volgenden ‘role stressors’ : (1) 

‘role conflict’ wanneer de rol die individuen op het werk moeten opnemen in conflict staat 

met hun eigen waarden ; (2) ‘role ambiguity’ wanneer individuen verschillende rollen 

moeten opnemen die onderling met elkaar in conflict staan ; (3) ‘role insufficiency’ 

wanneer het werk onvoldoende mogelijkheden biedt voor het gebruik van de 

vaardigheden van individuen, en tenslotte (4) ‘responsibility for others’ wanneer 

individuen een verantwoordelijkheid dragen voor de prestaties en/of het welzijn van 

ondergeschikten, cliënten of patiënten (Bhalla, Jones & Flynn, 1991, p. 289-90). De drie 

eerste stressoren uit deze opsomming zijn individu- en/of organisatiespecifiek. Ze vinden 

hun oorsprong in de persoonlijkheid van het individu of refereren naar een organisationeel 

falen om structuren te implementeren waarin ze worden aangepakt.  

Conform onze conceptuele keuzes uit § 1.2 besteden we in het kader van dit rapport 

enkel aandacht aan de vierde stressor, met name aan ‘responsibility for people’ omdat 

deze rol stressor functie- en/of taak-specifiek is. Het ‘zorgen voor…’ en/of het 

‘beantwoorden aan vragen van…’ is een werkaspect dat verbonden is met een bepaalde 

taak, ongeacht de organisatie waarbinnen deze taak wordt uitgevoerd en/of het individu 

dat de taak uitvoert. Het is bovendien een arbeidskenmerk dat kan worden aangewend als 

objectieve indicator van het latente begrip ‘job-demands’ dat reeds aan bod kwam in § 

2.1.1 n.a.v. de bespreking van het Demand-Control model. Het gaat immers om de mate 

waarin een functie eist dat men beroepsmatig intensief met mensen werkt, voor hen 
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verantwoordelijkheid draagt en aan hun verwachtingen tegemoet probeert te komen 

(Dirckx, 1997 ; De Meijer, 1996). 

 

� Gezondheidseffecten verantwoordelijkheid voor anderen 

 

Het dragen van verantwoordelijkheid voor mensen wordt in de literatuur regelmatig in 

verband gebracht met gezondheidsklachten (European Agency for Safety and Health at 

Work, 2000, p. 71). Er is aangetoond dat werknemers die in dienst staan van anderen meer 

hart- en vaatziektes ontwikkelen dan werknemers die instaan voor materiële zaken 

(Wardell et al., 1964). Professioneel zorg dragen voor mensen leidt bij de verzorgers tot 

een verhoogde diastolische bloeddruk en hoge serum-cholesterolwaarden (French & 

Caplan, 1970). Verantwoordelijkheid voor mensen wordt ook regelmatig geassocieerd met 

burnout (Leiter, 1991, p. 549 ; Cherniss, 1980). Brunout is een werkgerelateerde 

aandoening die gekenmerkt wordt door emotionele uitputting, depersonalisatie en 

verminderde persoonlijke bekwaamheid (Maslach & Jackson, 1982). Ze doet zich vaak 

voor bij personen die beroepsmatig intensief met mensen werken zoals onderwijzend 

personeel dat vele lesuren lang blootgesteld wordt aan grote psychische druk (Dirckx, 

1997). Men noteert ook een hogere kans op stress en burnout bij fulltime lesgevers dan bij 

deeltijds lesgevers (De Meijer, 1996). 

Arbeid die een voortdurend contact met mensen inhoudt is overigens typisch voor 

verzorgende beroepen uit de dienstverlenende sector (Leiter, 1991). Het is dan ook op 

dergelijke werkplekken dat men het hoogste risico voor psychische aandoeningen aantreft. 

Zo is er een hoge incidentie van geestelijke aandoeningen bij verpleegkundigen en 

gezondheidstechnici en bij andere mensen die tewerkgesteld zijn in ziekte- en 

zorggerelateerde functies. Mogelijk mag de verklaring daarvoor gezocht worden in het feit 

dat in intensieve interactie staan met mensen die hulpbehoevend zijn emotioneel een 

zware tol eist (Colligan et al., 1977, p. 36-27). 

Instaan voor het welzijn van ondergeschikten en/of klanten is overigens ook een eis die 

kenmerkend is voor het werk van managers. Managers dragen vaak hoge 

verantwoordelijkheden en ervaren daardoor meer stress dan andere werknemers (Bhalla, 

Jones & Flynn, 1991, p. 297). Voorts lijken dien(st)ers en ander zaalpersoneel, inspecteurs 

van de kwaliteitscontrole en public relations verantwoordelijken eveneens een verhoogd 

risico op mentale gezondheidsproblemen te vertonen, mogelijk als gevolg van de hogere 
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kans op interpersoonlijke conflicten die inherent zijn aan dit soort taken (Colligan et al 

(1977, p. 36 & 39). 

 

� Besluit verantwoordelijkheid voor anderen 

 

Het uitoefenen van een verantwoordelijke rol t.o.v. anderen wordt in verband gebracht 

met gezondheidsklachten. Het brengt stress met zich mee, zorgt voor een activering van 

het hormonale stelsel, en wordt geassocieerd met geestelijke aandoeningen en burnout. 

 

Tot zover het eerste deel van de rapportering over de literatuurstudie over de 

gezondheidseffecten van de factoren gebonden aan de arbeidsinhoud. We zetten voort met een 

tweede deel dat de gezondheidseffecten van de factoren gebonden aan de 

arbeidsomstandigheden bestudeert. 

 

 

2.2 Literatuurstudie deel 2: Arbeidsomstandigheden 

 

Het eerste deel van onze rapportering concentreerde zich op arbeidskenmerken die onder de 

categorie arbeidsinhoud vallen en waaraan zogeheten psychosociale gezondheidsrisico’s 

verbonden zijn. In dit tweede deel gaan we op zoek naar de louter fysieke gevaren uit de 

werkomgeving. We trachten m.a.w. factoren te identificeren die toewijsbaar zijn aan de 

arbeidsomstandigheden en die veiligheids- en gezondheidsrisico’s in strikte zin inhouden. 

We gebruiken de Europese regelgeving en Belgische wetgeving m.b.t. preventie op het 

werk als uitvalsbasis maar gaan vooral op zoek naar arbeidsfactoren die schadelijk blijven 

voor de gezondheid, ook nadat de voorgestelde preventiemaatregelen effectief zijn toegepast. 

We gaan in het bijzonder het effect van de duur van de blootstelling na en het verband tussen 

een verslechterende gezondheid en een vervroegde uittrede uit de arbeidsmarkt.  

We starten ons overzicht van fysieke werkgevaren met de bespreking van de 

gezondheidseffecten van een langdurige blootstelling aan ergonomische stressoren en aan 

lawaai. Vervolgens bekijken we de mogelijke gezondheidsgevolgen van het werken met 

producten met gevaarlijke eigenschappen. Gezien de snelle evolutie in de telecommunicatie 

krijgt het thema ‘niet-ioniserende stralen’ een aparte vermelding. We bespreken tenslotte de 

invloed van blootstelling aan electro-magnetische velden en aan extreme klimatologische 

omstandigheden. 
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2.2.1 Ergonomische stressoren 

 

� Situering en definitie 

 

Ergonomie is de wetenschappelijke discipline die de interactie van de mens met andere 

elementen van een systeem tot een doelgerichte activiteit bestudeert. Ergonomie wil de 

mens en arbeid optimaal op elkaar afstemmen en zoekt hierbij naar een evenwicht tussen 

welzijn en performantie (Welzijn op het werk, 1999 ; PreventActua, 2000). Ergonomische 

stressoren kan men op hun beurt omschrijven als de omstandigheden die biomechanische 

spanningen veroorzaken in het menselijke lichaam waardoor de kans op het ontwikkelen 

van muskuloskeletale aandoeningen verhoogt. De aard van de biomechanische belasting is 

daarbij afhankelijk van het niveau van de krachtinspanning, de mate van spierbelasting, de 

frequentiegraad en de blootstellingsduur (Bernard, 1997 ; Lutmann et al, 2003 ; Punnett, 

2000). In relatie met arbeid worden de volgende ergonomische stressoren (of 

risicofactoren) vaak vernoemd : zware krachtinspanningen, (herhaaldelijk) manipuleren 

van lasten, monotone en repetitieve bewegingen, onnatuurlijke houdingen en statische 

inspanningen, inactivatie en blootstelling aan trillingen.  

Musculoskeletale aandoeningen (MusculoSkeletal Diseases - MSDs) duiden op 

gezondheidsproblemen van het locomotorische stelsel. Deze aandoeningen bevinden zich 

meestal ter hoogte van de bovenste ledematen (schouders, arm hand), de lage rug of de 

onderste ledematen (meestal de kniegewrichten) en tasten de spieren, pezen, zenuwen, 

gewrichten, ligamenten, kraakbeen of het skelet aan (hoofdzakelijk de ruggenwervels). 

MSDs ontstaan voornamelijk als de mechanische werklast groter is dan de draagkracht 

van het musculoskeletale systeem. Letsels veroorzaakt door een ongeval vallen niet onder 

de term MSDs (Lutmann et al., 2003). Werkgerelateerde musculo-skeletale aandoeningen 

of “WorkRelated MusculoSkeletal Diseases” (WRMSDs) ontstaan bij het uitvoeren van 

arbeid en zijn per definitie een deelverzameling van MSDs (Martin et al, 2002). 

 

� Gezondheidseffecten 

 

De wetenschappelijke arbeidsgeneeskundige literatuur biedt een overvloed aan 

epidemiologische- en onderzoeksartikels die het oorzakelijke verband tussen MSDs en 

bepaalde werkgebonden risicofactoren proberen aan te tonen (zie o.a. Bernard, 1997 ; 

Lutmann et al., 2003 ; Punnett, 2000). Jammer genoeg zorgen methodologische 
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verschillen voor onenigheid onder de gepubliceerde onderzoeksresultaten. Zo wordt de 

eenduidigheid bijvoorbeeld bemoeilijkt door verschillende definities van WRMSDs, door 

de verschillende methoden om de blootstellingsduur in te schatten en door het gebruik van 

telkens andere onderzoeksdesigns. Variatie in symptomatologie en klinische vaststellingen 

van de aandoeningen verhinderen m.a.w. duidelijke conclusies. De invloed van variatie in 

(multiple) blootstelling en individuele factoren bemoeilijken eveneens het aantonen van 

een oorzakelijk verband. Forde et al. (2002) wijzen in dit verband op het belang aan van 

de kennis van de onderliggende pathologische mechanismen. Dit rapport baseert zich 

daarom bij voorkeur op publicaties die een klinisch pathologische registratie ter 

definiëring van de aandoening hanteren, betrouwbare blootstellinggegevens (observatie en 

registratie) toepassen en een longitudinaal design gebruiken. 

Zodoende wordt wel duidelijk dat cumulatieve herhaaldelijke bewegingen micro 

weefselbeschadiging veroorzaken, met uiteindelijk pijn en bewegingshinder als gevolg. 

Uit een beleidsondersteunend epidemiologisch rapport voor het “National Institute for 

Occupationnal Safety and Health” (NIOSH, 1997) waarin 600-tal publicaties over het 

onderwerp worden doorgenemen, blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen 

verschillende fysieke stressoren en MSDs. Er schijnt vooral empirisch bewijs te zijn 

gevonden voor het nadelige effect van een verkeerde werkhouding op nek en shouders, en 

voor het nadelig effect van heffen, tillen en trillen op de rug. Daarnaast wordt ook de link 

gelegd tussen werk waarbij herhaling en kracht nodig is en lichamelijke klachten ter 

hoogte van de shouder, de elleboog, de pols en de hand. De meest vermelde klachten zijn 

pijn en vermoeidheid en de meest voorkomende aandoeningen zijn tendinitis, het ‘hand-

arm vibration syndrome’ en het ‘carpel tunnel syndrome’.  

Punnett (2000) geeft een aanvulling en enkele nuttige bemerkingen op het rapport van 

het NIOSH (1997). Samengevat stelt zij dat van alle werkgerelateerde aandoeningen de 

fysieke stress de duidelijkste links met MSDs vertoont en bovendien als onafhankelijk kan 

beschouwd worden van individuele en psychosociale factoren. 

Vrouwen, in het bijzonder jonge vrouwen, zouden meer hinder ondervinden van MSDs 

dan mannen. Voorst is bekend dat arbeiders meer blootgesteld worden aan ergonomische 

stressoren dan bedienden, en lijkt het er daarom op dat vooral handarbeid en bandwerk de 

kans op muskulosceletale gezondheidseffecten vergroten (Bernard,1997 ; Lutmann et al., 

2003 ; Punnett, 2000). Wat betreft de sectoren zouden vooral de voedingsindustrie zoals 

de beenhouwerij- en visindustrie getroffen worden door een hoge incidentie van MSDs 
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(Leclerc et al., 2004), maar ook de zorgsector (Pattani et al., 2001), de transportsector 

(Chen, 2004) en de bouwsector (de Zwart et al., 1999). 

Ondanks de toenemende aandacht voor ergonomie op de werkvloer komen MSDs nog 

steeds frequent voor. In de geïndustrialiseerde landen is ongeveer 1/3 van de afwezigheid 

op het werk, omwille van gezondheidsredenen, te wijten aan musculo-skeletale 

aandoeningen (Lutmann et al., 2003 ; Punnett, 2000). Een Franse epidemiologische 

enquête toont aan dat aandoeningen van de bovenste ledematen zesmaal meer voorkomen 

in 1994 dan in 1985 (Cassou et al, 2005). In de USA is 62 % van de beroepsziekten te 

wijten aan MSDs (Bernard, 1997). 

 

� Leeftijd en duur bloostelling 

 

De invloed van de blootstellingsduur blijkt moeilijk te achterhalen omdat er rekening 

moet gehouden worden met verschillende, moeilijk registreerbare, variabelen zoals de 

frequentie, de duur en de intensiteit van de blootstelling. Wat men wel weet is dat er bij 

blootstelling van de werknemer aan meerdere risicofactoren tegelijkertijd een sterker 

oorzakelijk verband aantoonbaar is dan bij een eenvoudige blooststelling. 

Het aantal aandoeningen zou significant toenemen met de leeftijd en 

tewerkstellingsduur. Zo treft men verhoudingsgewijs meer MSDs aan in de middelbare- 

en oudere leeftijdsgroepen. Men neemt aan dat het verminderen van de spiermassa vanaf 

de leeftijd van 35 jaar zorgt voor deze toename van het aantal en de ernst van de 

aandoeningen. Anderzijds vindt men ook publicaties die geen relatie vinden tussen het 

voorkomen van MSDs en leeftijd en valt het op dat de stijging in prevalentie, voor de 

meeste genoemde stressoren, het sterkst is vóór de leeftijd van 35 jaar. Vermoedelijk 

speelt de zogenaamde “survivor bias” hier een rol. De ‘survivor bias’ zorgt ervoor dat na 

verloop van tijd enkel nog de aangepaste, minder klagende werknemers aanwezig blijven 

op risicovolle arbeidsplaatsen. 

Nieuwe longitudinale studies versterken het eerder vastgestelde oorzakelijke verband 

tussen bepaalde fysieke stressoren en MSDs en verfijnen de invloed van de 

blootstellingsduur. Zo toont een sterke longitudinale studie van Frost & Andersen (1999) 

aan dat het werken in een slachthuis (met meer dan de helft van de dag met de armen 

omhoog) een sterke toename van schouderlast bij de werknemers geeft de eerste vijf à zes 

jaar na tewerkstelling. Nadien blijft de incidentie eerder constant om na 25 jaar 

tewerkstelling opnieuw toe te nemen, zelfs tot jaren na het stopzetten van het werken. 
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Hughes et al (1997) tonen aan dat het uitvoeren van zwaar fysiek werk gedurende één à 

twee uur per dag al voldoende is om MSDs te ontwikkelen. 

 

� Vervroegde uitdiensttreding 

 

Een aantal recente wetenschappelijke publicaties beschrijft de invloed van WRMSDs op 

een vervroegde uitdiensttreding. In een Ierse studie (Brenner & Ahern, 2000) wordt 

opgemerkt dat de bouwsector meer onderhevig is aan gezondheidsproblemen dan andere 

sectoren. Het analyseren van datagegevens (sinds 1972) duidt aan dat gemiddeld 5,3 

werknemers op 1000 vervroegd op pensioen gaan omwille van gezondheidsredenen, één 

derde hiervan is te wijten aan MSDs. De gemiddelde leeftijd van op pensioenstelling 

bedraagt hier 56,2 jaar, 17% van hen zijn jonger dan 50 jaar. 

Een Duitse studie (Arndt et al., 1996) stelt dat bouwvakkers de arbeidsmarkt vroeger 

verlaten dan bedienden omwille van gezondheidsredenen. Werknemers in de bouwsector 

zouden o.a. meer hinder ondervinden van MSDs dan andere werknemers. De kans op 

invaliditeit zou bij hen ook 3.5 tot 8.4 maal hoger dan bij bedienden. De kans op 

mortaliteit zou 1.2 tot 2.1 maal hoger zijn. 

Een Finse studie (Karpansalo et al., 2002), die gedurende 16 jaar een steekproef van 

1755 mannen volgde, besluit dat fysiek zwaar werk aanleiding geeft tot vervroegde op 

pensioenstelling. Meer specifiek is de belasting van de bovenste ledematen, het tillen van 

lasten, het uitvoeren van statische spierarbeid of een onnatuurlijke werkhouding een 

beïnvloedende risicofactor die aanleiding geeft tot o.m. MSDs. In dit onderzoek gaat de 

helft van de proefpersonen (49.1%) om gezondheidsredenen op vervroegd pensioen, 

waaronder 39.7% omwille van MSDs. 

In Engeland en Wales bestuderen Pattani et al. (2001) de op ruststelling van 

werknemers uit de gezondheidszorg in 1998-1999. Het gaat in het merendeel van de 

gevallen (87%) om werknemers die meer dan 10 jaar in de gezondheidszorg gewerkt 

hebben. De gemiddelde pensioenleeftijd bedraagt 51.6 jaar. De meest voorkomende reden 

tot stopzetting van het werk is MSDs (49%) gevolgd door psychiatrische- (20%) en 

cardiovasculaire aandoeningen (11%). De relatie tussen de incidentie van MSDs en de 

blootstelling aan manueel werk is lineair en significant. Ook een andere Engelse cross-

sectionele studie uitgevoerd in zes grote organisaties geeft weer dat de belangrijkste 

redenen van pensionering omwille van gezondheidsredenen MSDs en lichte 

psychiatrische aandoeningen zijn (Poole, 1997). 
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� Besluit ergonomische stressoren 

 

De werkgerelateerde bloostelling aan ergonomische stressoren zoals zware 

krachtinspanningen, herhaaldelijk manipuleren van lasten, monotone en repetitieve 

bewegingen, onnatuurlijke houdingen en blooststelling aan trillingen lijken de prevalentie 

van musculosceletale aandoeningen (MSDs) en andere problemen aan het locomotorische 

stelsel te doen toenemen. De meest voorkomende klachten zijn pijn aan de ledematen, nek 

en rug, en bewegingshinder. De incidentie ervan neemt toe met de leeftijd en met de 

blootstellingsduur. Ze is het hoogst vanaf de leeftijd van 35 jaar en na 25 jaar 

tewerkstelling, maar neemt reeds toe vanaf vijf à zes jaar tewerkstelling. Een derde van de 

afwezigheden op het werk en een derde van de vervoegde uitdienstredingen omwille van 

gezondheidsredenen zouden te wijten zijn aan MSDs. 

 

 

2.2.2 Lawaai 

 

� Situering en definitie 

 

Vanuit een louter psychosociale invalshoek wordt lawaai gedefinieerd als elk geluid dat 

als onaangenaam, schadelijk of ongewenst wordt ervaren ongeacht zijn intensiteit of 

frequentie (Baxter et al, 2000 ; Welzijn op het werk, 1999). Louter objectief is geluid een 

drukverandering die door het oor kan waargenomen worden. Deze drukverandering plant 

zich in het medium voort als een golf (trilling). In het oor worden deze trillingen door 

trilhaarcellen omgezet in elektrische signalen die via gehoorszenuwen naar de hersenen 

worden gezonden voor verwerking. Het aantal drukwisselingen per seconde is de 

frequentie (in Hz) en bepaalt de toonhoogte. De amplitude van de golf is de geluidssterkte, 

uitgedrukt in Pa. Geluidsintensiteit wordt in de logaritmische eenheid ‘Decibel’ 

uitgedrukt. Om de subjectieve gehoorswaarneming door de mens op een praktische wijze 

weer te geven wordt de gewogen decibelwaarde dB(A) gebruikt. Indien het geluid 

negatieve gevolgen heeft voor mens en/of milieu dan spreekt men van lawaai. De 

negatieve invloed van geluid op de mens hangt af van het geluidsdrukniveau en van de 

kenmerken van het geluid zoals scherpte, tonaliteit en informatie-inhoud. Ook niet-

akoestische eerder subjectieve factoren kunnen een rol spelen bij de negatieve appreciatie 
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van geluid zoals de momentane activiteiten, de ingesteldheid en de verwachtingen van het 

individu (Rabinowitz, 2001 ; www.vito.be). 

Zowat elke menselijke activiteit brengt geluid mee. De gezondheidseffecten van geluid 

worden meestal in twee afzonderlijke categorieën bestudeerd nl. werkgerelateerd geluid 

en omgevingsgeluid (thuis, sport, muziek, stad, verkeer,…). Dit rapport bespreekt enkel 

de gezondheidseffecten van hinderlijk werkgerelateerd geluid. 

In de USA zouden 30 miljoen werknemers blootgesteld zijn aan hinderlijk geluid op de 

werkvloer (NIOSH, 1996). Voor Duitsland spreekt men van 4 tot 5 miljoen blootgestelde 

werknemers of 12-15% van de werkende bevolking (WHO, 2001). In Polen geeft men 

cijfers weer van 65 000 werknemers of 13 % (Sulkowski et al, 2004). De meest 

luidruchtige werkplaatsen zouden terug te vinden bij handenarbeid, transport, 

mijnontginning, bouw, landbouw en defensie (Concha- Barrientos et al, 2004). Voor 

België zijn er geen precieze cijfers van blootstelling aan lawaai op de werkvloer bekend. 

 

� Gezondheidseffecten 

 

Lawaai wordt aanzien als een werkfactor die de gezondheid fysiek en psychosociaal 

negatief beïnvloedt (Baxter et al, 2000 ; Concha- Barrientos et al, 2004 ; EASH, 2004 ; 

Smith, 1990). De meest bekende gevolgen van een werkgerelateerde blootstelling aan 

lawaai zijn al dan niet blijvende oorsuizingen (tinnitus), beïnvloeding van de 

spraakperceptie en het communicatievermogen, sociale isolatie, verminderde 

werkprestaties en toename van ongevallen op de werkvloer (Baxter et al, 2000 ; Concha- 

Barrientos et al, 2004 ; Hetu et al, 1995 ; Koh & Jeyaratnam,1998). Daarnaast staat 

gehoorverlies ten gevolge van geluidshinder op de werkvloer oftwel Noise Induced 

Hearing Loss (NIHL) wereldwijd gekend als één van de meest voorkomende negatieve 

gevolgen van arbeid. Kenmerkend is een gehoorverlies van 10 dB voor frequenties tussen 

de 2000 en 4000 Hz en dit voor beide oren (ACOEM, 2003 ; Baxter et al, 2000 ; Concha- 

Barrientos et al., 2004). Amerikaanse cijfers (Middendorf, 2004) tonen aan dat na 10 jaar 

blootstelling aan geluid er op 60 jarige leeftijd een gemiddeld gehoorverlies merkbaar is 

van 1.3% bij een dagelijkse blootstelling van 80dB(A), 6.7% bij een dagelijkse 

blootstelling van 85dB(A) en 24,7% bij een dagelijkse blootstelling van 90dB(A). 

De relatie tussen blootstelling aan lawaai en cardiovasculaire aandoeningen is ook 

bestudeerd. Bartosinska & Ejsmont (2002) tonen een significant verband aan met 

ziekteklachten zoals een verhoogde bloeddruk. Ze vinden ook een significant verband met 
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het voorkomen van maagzweren en locomotorishe aandoeningen. Melamed et al (1997 ; 

2004) tonen een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen aan. Van Kempen et al 

(2002) besluiten aan de hand van een meta-analyse dat er een significant verband kan 

aangetoond worden tussen het voorkomen van een verhoogde bloeddruk en blootstelling 

aan lawaai op de werkvloer, maar gezien de grote verscheidenheid in methodologie moet 

een link met ischaemische hartaandoeningen met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd 

worden. 

Andere effecten als gevolg van geluidshinder worden eveneens vermeld in de 

arbeidsgeneeskundige literatuur. Het gaat dan om (gezondheids)effecten zoals stress, 

onrust, negatieve arbeidsprestaties, vermoeidheid, slaapstoornissen, een toename van 

agressief gedrag en psychiatrische aandoeningen. Maar ook hier kan een éénduidig 

verband moeilijker aangetoond worden omdat geluidshinder op de werkvloer vaak samen 

gaat met andere risicovolle arbeidsomstandigheden zoals fysiek zware arbeid, 

blootstelling aan chemische producten, monotoon werk, shiftwerk enz…(Concha- 

Barrientos et al, 2004 ; EASH, 2004 ; Hetu et al,1995 ; van Dijk et al, 1997). 

Verder zijn er studies te vinden die het effect van geluidshinder in combinatie met 

andere risicofactoren onderzoeken. Melamed et al ( 2004) vinden in een grootschalige 

studie bij 7274 werknemers een verhoogd risico op stress, ongevallen en cardiovasculaire 

aandoeningen bij werknemers met een complexe job én blootstelling aan geluidshinder. 

Een complexe job veronderstelt meer cognitieve taken dan eenvoudig werk. Vermits 

lawaai de cognitieve eisen nog eens verhoogt kan het correct uitvoeren van het werk in 

gedrang komen. Het effect is het sterkst bij vrouwelijke werknemers. Vrouwen zouden 

meer hinder ondervinden van geluid dan mannen.  

Onderzoek naar het verband tussen rookgewoonten en blootstelling aan lawaai is recent 

bestudeerd. Een positief verband kan aangetoond worden doch een additief effect van 

roken en lawaai op gehoorverlies wordt niet bewezen (Ferrite et al. 2002). 

In België tenslotte vindt men in het jaarverslag 2003 van het fonds van beroepszieken 

dat 15.6% van de toekenningen voor blijvende arbeidsongeschiktheid te wijten is aan 

gehoorverlies. Lawaai is de tweede belangrijkste reden, na trillingen, om een blijvende 

arbeidsongeschikt-heid toe te kennen (FBZ, 2003). 

 



 53

� Leeftijd en duur bloostelling 

 

De invloed op de gezondheid van een langdurige carrière in een luidruchtige 

werkomgeving is moeilijk in te schatten. De relatie tussen gehoorverlies door het 

verouderen en blootstelling aan lawaai is meermaals onderzocht. Zowel genetische- als 

omgevingsfactoren spelen immers een rol. Het is onduidelijk of blootstelling aan lawaai 

het gehoorverlies door ouderdom zou doen toenemen (Fransen et al, 2003 ; Rosler, 1994). 

Gates et al (2000) stellen in een longitudinale studie vast dat oudere werknemers met 

NIHL betere audiometrische resultaten behalen voor de frequenties tussen 3000 en 

6000Hz dan werknemers zonder NIHL. Een mogelijk eenvoudige verklaring hiervoor is 

dat gehoorcellen beschadigd door lawaai niet nog eens kunnen ‘aangetast’ worden door 

bijvoorbeeld ouderdom. 

Gehoorverlies treedt versneld op in functie van de duur van de blootstelling aan lawaai. 

Het gehoorverlies is het sterkst na 10 tot 15 jaar blootstelling, maar met het toenemen van 

de leeftijd verkleint het verschil in gehoorschade met niet blootgestelde personen, omdat 

ook bij deze laatsten gehoorverlies optreedt als gevolg van het natuurlijke 

verouderingsproces. Het chronisch blootstellen van werknemers aan lawaai heeft meer 

negatieve effecten dan wanneer er ‘rustperiodes’ ingelast worden. Na het stopzetten van 

de blootstelling neemt het gehoorverlies niet meer toe (ACOEM, 2003).  

 

� Besluit lawaai 

 

Lawaai is een factor die de gezondheid fysiek en psychosociaal negatief beïnvloedt. Het 

lijkt bewezen dat werkgerelateerde blootstelling aan lawaai verantwoordelijk is voor 

gehoorverlies, en ook voor een verhoogde bloeddruk, stress, negatieve arbeidsprestaties en 

gedrags- en slaapstoornissen. Deze negatieve gezondheidseffecten zijn het grootst na 10 à 

15 jaar blootstelling. 
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2.2.3 Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGs) 

 

� Situering en definitie 

 

Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGs) vormen een verzamelnaam voor 

brandgevaarlijke, gezondheidsschadelijke en milieubedreigende producten. In dit 

hoofdstuk worden enkel de producten die gezondheidshinder kunnen veroorzaken aan 

personen bij het uitvoeren van arbeid besproken. Deze producten zijn zuivere 

scheikundige producten (stoffen) zoals gebruikt in labo’s en de chemische industrie of 

producten die voorkomen in allerlei samenstellingen (preparaten) zoals brandstoffen, 

onderhoudsproducten, solventen, inkten, verven, enz…. De laatste decennia heeft een 

snelle technologische evolutie gezorgd voor een enorme toename van het aantal PMGs.  

 

� Gezondheidseffecten 

 

De nadelige gevolgen van acute en chronische blootstelling aan PMGs zijn uitvoerig 

beschreven in de wetenschappelijke literatuur. De risico’s verbonden aan het gebruik van 

PMGs kunnen van acute aard zijn (vb scheikundige brandwonden) of van chronische aard 

(vb asbestose). De chronische gezondheidseffecten uiten zich hoofdzakelijk op het vlak 

van neuropsychiatrische-, respiratoire- en huidaandoeningen. 

Het werken met PMGs in arbeidssituaties vormt ook een belangrijke bron van 

blootstelling aan toxiciteit. Ziekte of dood van werknemers is dan een mogelijk gevolg. 

Het ILO (International Labour Organisation) berekende dat er jaarlijks 340.000 

werknemers sterven aan de schadelijke gevolgen van blootstelling aan PMGs. Ondanks 

internationale conventies m.b.t. chemische veiligheid manifesteren de schadelijke 

gevolgen zich nog steeds (IFCS/FORUM-IV/08, 2003). Regelmatig wordt er ook gebruik 

gemaakt van PMGs waarover nog geen toxicologische studies bestaan. Vooral studies van 

blootstelling aan combinaties van PMGs of PMGs in relatie met fysische agentia is relatief 

onbestaande (IFCS/FORUM-IV/08, 2003). Blootstelling aan carcinogenen, stofdeeltjes, 

pesticiden en biologische agentia worden in een rapport van het WHO (2002) wel als 

gezondheidsbedreigend vermeld. 

Een Italiaanse overzichtstudie (Candura, 2000) brengt blootstelling aan metalen en 

organometalen (Hg, Mn, Pb, Al, Sn), pesticiden, solventen en brandstoffen in verband met 

een snellere en sterkere psychische aftakeling dan deze door toename van leeftijd. Een 
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relatie met het ontstaan van neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van 

Alzheimer wordt hier in vraag gesteld. Algemeen kan men stellen dat de chronische 

toxische effecten bij blootstelling aan solventen a-typisch zijn en in het beginstadium 

moeilijk herkend worden. Vermoeidheid, irritatie, hoofdpijn en slapeloosheid zijn 

mogelijk de eerste kenmerken gevolgd door geheugenverlies, stemmingsstoornissen en 

een verminderde concentratie. In een nog later stadium kan delirium en een gebrekkige 

spiercoördinatie optreden ( Feldman et al.,1999). 

Respiratoire aandoeningen als een gevolg van blootstelling aan PMGs zijn eveneens 

een bekend probleem. Singh en collega’s geven in het tijdschrift “Current Opinion in 

Pulmonary Medicine” een recent literatuuroverzicht over werk-en omgevingsgerelateerde 

longaandoeningen (Singh et al., 2002). Het artikel wil in de eerste plaats de aandacht 

vestigen op het veranderende werkmilieu. Vroeger werden werknemers langdurig 

blootgesteld aan eenzelfde hoge dosis van een schadelijk product. Duidelijke klachten en 

symptomen (klinische en radiografische) bij een meerderheid van de werknemers, liet een 

relatief eenvoudige identificatie en aanpak van de beroepsgebonden longaandoening toe 

(v.b. “stoflong” bij mijnwerkers). Vandaag wordt men blootgesteld aan combinaties van 

complexe producten met lage toxische waarden. Werken in dergelijke omgeving leidt bij 

een minderheid van werknemers tot aspecifieke klachten. Blootstelling aan een nieuw 

preparaat of combinaties van preparaten leidt potentieel tot een nieuwe aandoening (v.b. 

“flock worker’s lung” door nylonvezels). Men vermoedt dat de interacties met genetische 

voorbeschiktheid, co-morbiditeit en leefgewoonten een belangrijke rol spelen. 

Singh et al. (2002) leren ons ook dat astma de meest voorkomende werkgebonden 

longaandoening is en dat die wordt veroorzaakt door een allergische- of een 

ontstekingsreactie bij het gebruik van irritante producten (allergenen). In één op de tien 

situaties kan astma in verband gebracht worden met het werk. Blootstelling aan 

bakkersbloem en isocyanaten (vb. spuitverf) zijn voorbeelden van gekende allergenen. 

Baur et al. (1998) bevestigen dit en merken op dat ondanks het frequent voorkomen van 

arbeidsgerelateerde astma de preventiemaatregelen zeer beperkt zijn. Zelden zijn er 

grenswaarden bepaald bij blootstelling aan allergenen. 

Voorts is werken in de landbouwsector is wat betreft longaandoeningen één van de 

meest risicovolle beroepen. De causale relatie met blootstelling aan plantaardige, dierlijke, 

chemische en microbiologische agentia is gekend. De laatste jaren zijn nieuwe 

werkomstandigheden, zoals het gebruik van besloten ruimten om landbouwproducten te 

bewerken en te stockeren, verantwoordelijk voor het ontstaan van longaandoeningen 
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(bijvoorbeeld t.g.v. blootstelling aan graanstof). Ook het WHO rapport vernoemt de 

landbouwsector als risicovol. Landbouwers zijn vaak onwetend over de schadelijke 

gevolgen van pesticiden en bovendien is het gebruik van beschermingsmiddelen hier niet 

voor de hand liggend (WHO, 2002). 

Werken in de veesector blijkt eveneens risicovol. Een Zwitserse studie, uitgevoerd bij 

1500 veehouders, vermeldt een prevalentie van 15% astma en 16% chronische bronchitis. 

Dit houdt in dat wanneer men meer dan 4u per dag werkt in een veehouderij de kans op 

chronische bronchitis verdubbelt. Gelijkaardige studies, uitgevoerd bij varkensboeren in 

Europa en Amerika, geven een significant verband weer tussen het voorkomen van een 

verminderde longfunctie en tewerkstelling in de vaak weinig verluchte stallen. Deze 

longaandoeningen veroorzaken geen onmiddellijke arbeidsongeschiktheid maar dragen 

ongetwijfeld bij tot een verminderde levenskwaliteit en jobperformantie. 

Tenslotte wordt de blootstelling aan PMGs ook verbonden met arbeidsgerelateerde 

kanker vooral bij werknemers uit kleine bedrijfjes waar de preventieaanpak minder 

effectief is dan in grote bedrijven (Watson et al, 2004 ; Bofetta & Kogevinas, 1999). Een 

overzicht van de Franse situatie toont aan dat de meest voorkomende beroepsgebonden 

kankers te vinden zijn bij blootstelling aan asbest, silicium, houtstof, metalen en enkele 

chemische preparaten (Aubrun et al., 1999). Ook het WHO vermeldt in haar rapport 

(WHO, 2002) het gebruik van carcinogenen in arbeidssituaties als 

gezondheidsbedreigend. Van de 150 chemische of biologische agentia die als carcinogeen 

gecatalogeerd zijn, bevinden zich vele in de arbeidsomgeving. Wereldwijd is voor 10.3% 

een oorzaak–gevolg relatie aantoonbaar tussen longkanker en blootstelling aan asbest, 

arsenicum, cadmium, silicium, chroom, diesel- & nikkel uitlaatgassen. 

Als laatste gezondheidseffect wordt het voorkomen van huidaandoeningen besproken. 

Contact dermatitis (irritatie en allergie) is het meest bekende voorbeeld. 

Huidaandoeningen zijn belangrijk want ze komen veel voor, kennen vaak een slechte 

prognose en hebben hierdoor niet onbelangrijke maatschappelijke gevolgen op 

economische en sociaal vlak. Het “Bureau of Labor Statistics” toont aan dat in de USA 

10-15% van de beroepsgebonden aandoeningen te wijten zijn aan huidaandoeningen. 

Deze aandoeningen komen het meest voor in de landbouw, bosbouw en visindustrie maar 

ook bij gezondheidswerkers, schoonheidsspecialisten, herstellers van machines, e.a. 

(Lushniak, 2004). 
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� Vervroegde uitdiensttreding 

 

Slechts enkele geconsulteerde studies vermelden een mogelijk verband tussen het gebruik 

van PMGs en een vervroegde uittreding. Het vervroegd stoppen met werken wordt in deze 

publicaties hoofdzakelijk gelinkt aan neuropsychiatrische aandoeningen, ontstaan door 

blootstelling aan solventen. Een Deense studie (Olsen, 1980) in de houtbewerkingsector 

stelt vast dat werknemers, gedurende hun carrière blootgesteld aan een hoge dosis van 

organische solventen, vaker vervroegd op pensioen gaan omwille van neuropsychiatrische 

redenen dan werknemers blootgesteld aan matigere concentraties. Hogstedt (1994) 

beschrijft in een Scandinavische overzichtstudie de positieve relatie tussen het vervroegd 

stoppen met werken omwille van neuropsychiatrische aandoeningen en blootstelling aan 

solventen. 

 

� Besluit PMGs 

 

Het werken met PMGs staat bekend als een belangrijke bron van toxiciteit en is daarom 

verantwoordelijk voor acute en chronische gezondheidseffecten. De literatuur vermelt 

symptomen van vermoeidheid, irritatie, hoofdpijn, slapeloosheid, geheugenverlies en 

verminderde concentratie, maar ook ernstige neuropsychiatrische aandoeningen, 

scheikundige brandwonden, respiratoire aandoeningen (o.a. astma), huidaandoeningen en 

verschillende vormen van arbeidsgerelateerde kanker. Volgens Scandinavische studies 

werd het verband tussen de blootstelling aan solventen en een vervroegde uittrede uit de 

arbeidsmarkt aangetoond. 

 

 

2.2.4 Stralingen1 

 

Het elektromagnetisch spectrum strekt zich grotendeels uit van de kosmische straling tot de 

extreem lage frequenties en kan opgedeeld worden in twee grote luiken : ioniserende en niet-

ioniserende straling. De huidige wetgeving met betrekking tot de ioniserende straling en de 

arbeidspreventie terzake zijn voldoende stringent en performant gebleken om een vervroegde 

uittreding uit het arbeidscircuit n.a.v. van gezondheidsproblemen als gevolg van blootstelling 

                                                 
1 Dit punt kwam tot stand met de medewerking van Dirk Adang, als burgerlijk ingenieur verbonden aan de UCL. 
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aan deze straling te voorkomen. Daarom worden de effecten van ioniserende straling in dit 

rapport niet verder uitgewerkt. We concentreren ons op het luik over de niet-ioniserende 

straling. Het omvat twee onderverdelingen : microgolven en RF enerzijds, en de ELF 

elektrische en magnetische velden anderzijds. 

 

 

2.2.4.1 Niet-ioniserende elektromagnetische straling: microgolven en RF (Radio 

Frequency)-straling 

 

� Situering en definitie 

 

Microgolven behoren tot het niet-ioniserend deel van het elektromagnetisch spectrum en 

behelzen een waaier van frequenties: de biologische effecten veroorzaakt door een veld 

afkomstig van een gsm-antenne zijn van dezelfde aard als deze veroorzaakt door een tv-

zender. Microgolven hebben als kenmerkende eigenschap dat hun golflengte van dezelfde 

grootteorde is als de afmetingen van de meeste voorwerpen die ons omringen: meters, 

decimeters, centimeters, millimeters. Hun frequentie ligt lager dan deze van het zichtbaar 

licht in tegenstelling tot de ioniserende straling. Microgolven hebben een frequentie 

begrepen tussen 300 MHz (megahertz) en 300 GHz (gigahertz), terwijl RF begrepen is 

tussen 3kHz en 300 MHz. Met RF bedoelt men die frequenties waarbij 

elektromagnetische straling bruikbaar wordt voor telecommunicatiedoeleinden. 

Tijdens de laatste dertig jaar is er uitgebreid wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd 

naar de biologische en gezondheidseffecten van microgolven en RF op de menselijke 

gezondheid. Bovendien werden, met de val van de Berlijnse Muur, de gegevens van 

Sovjetwetenschappers meer toegankelijk voor het Westen. De veiligheidsnormen inzake 

niet-ioniserende straling liggen enkele grootteorden lager in het voormalige Oostblok dan 

diegene die wij actueel hanteren. De westerse normen [1] zijn immers enkel gebaseerd op 

de thermische effecten (opwarming van biologisch weefsel door microgolven en RF), 

terwijl de Oost-Europese standaard ook rekening houdt met de niet-thermische, of liever 

microthermische effecten; dit zijn effecten die niet door het warmte-effect veroorzaakt 

worden. Mogelijke niet-thermische effecten (waaronder kanker) zijn een controversieel 

onderwerp, niet enkel wetenschappelijk, maar ook politiek en commercieel. De idee dat 

dergelijke effecten door microgolven of RF kunnen veroorzaakt worden impliceert 

effecten bij lage en zelfs zeer lage niveaus van blootstelling. De aanvaarding of 
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verwerping van dergelijke effecten is niet nieuw; toen Michelson and Dodge [2] in 1976 

de Sovjet en de westerse benadering met elkaar vergeleken, stelden ze reeds het volgende: 

“The importance of the difference between the Soviet and Western views is readily 

apparent when it is realized that practical consideration of Maximum Permissible 

Exposure (MPE) is based on the acceptance or rejection of non-thermal effects of 

microwaves as biologically significant”. 

Een inzicht in de precieze oorzakelijke mechanismen blijft vooralsnog beperkt, en 

verschillende studies spreken elkaar tegen. Hoe dan ook, de overheden in het Westen 

hebben ervoor gekozen om normen uit te vaardigen die enkel maar op wetenschappelijke 

bewijzen stoelen en tot op heden houdt men dus uitsluitend rekening met de thermische 

effecten. Toch dient er volgens ons rekening gehouden te worden met de empirische 

bewijzen die een negatieve associatie aantonen tussen blootstelling aan microgolven en 

RF enerzijds en de gezondheidstoestand van de blootgestelden anderzijds. 

De vaststellingen die medici gedaan hebben met betrekking tot de volksgezondheid 

zoals vermeld in het recente Freibuerger Appeal [3] dienen in het licht hiervan gesitueerd 

te worden. Ook De Raad van State oordeelde er zo over in een geschil tussen twee 

particulieren en Belgacom aangaande een afgeleverde vergunning voor een gsm-zendmast 

op respectievelijk 25 m en 40 m van de woning van betrokkenen. De Raad van State 

besluit dat er in medische kringen een controverse bestaat over de invloed van 

microgolven afkomstig van een dergelijk basisstation. Het is uiteraard niet aan de Raad 

om daarin uitsluitsel te geven, maar zij stelt evenwel dat er voldoende elementen 

aanwezig zijn voor een redelijk vermoeden van gevaar voor de gezondheid uitgaande van 

microgolven, ook al houdt men zich strikt aan de hiervoor opgestelde normen. De schade 

hoeft dus niet zeker vast te staan, een plausibel gevaar volstaat [4]. 

De aanbevelingen van de WHO zijn voornamelijk gebaseerd op documenten van de 

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) die enkel het 

thermisch effect in rekening brengt. Verder zijn er ook tegenstrijdigheden in de 

basisteksten [5]. Bovendien stelt de WHO zelf dat verder onderzoek nodig is in de materie 

om tot een eensgezind standpunt betreffende normalisatie van de internationale normen en 

schadelijkheid van microgolven annex RF te komen [6]. 
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� Blootstelling op de werkvloer: wie ? 

 

De mogelijkheid bestaat dat onderhoudspersoneel van gsm-basisstations (gsm-masten) en 

van zendtorens voor FM-radio en televisie blootgesteld wordt aan al dan niet hoge 

elektromagnetische velden [7]. Thermische effecten manifesteren zich als hyperthermie 

(kunstmatig opgewekte verhoging van de lichaamstemperatuur onder invloed van de 

uitgezonden microgolven), het vroegtijdig optreden van cataract (troebel worden van de 

ooglens) of brandwonden bij hoge waarden van de uitgezonden vermogensdichtheid [8, 

9]. Verder bestaan er elektromagnetische bronnen die niet voor communicatiedoeleinden 

gebruikt worden in de industrie (RF-verhitters, RF-lastoestellen voor plastics, ontdooien 

van diepgevroren vlees, drogen van lijm), de wetenschappen (zenders, bronnen) en de 

geneeskunde (fysiotherapie, diathermie, magnetic resonance imaging of MRI). Een aantal 

van deze toepassingen transporteren en concentreren elektromagnetische energie om 

fysische, chemische en/of biologische effecten te genereren. Wegens onvermijdelijke 

foutjes in de constructie, de productie en het gebruik van dergelijke toestellen bestaan er 

steeds elektro- magnetische lekken. Het aantal van die toestellen groeit jaarlijks met 3-7%. 

Beschreven elektromagnetische lekken kunnen relatief hoge waarden, uitgedrukt in 

elektrische veldsterkte, veroorzaken in de onmiddellijke omgeving van zulke toestellen als 

hun nominaal vermogen hoog is [10]. 

Ook bestaan er in de militaire werkomgeving bepaalde functies waarbij men aan 

microgolven en RF blootgesteld wordt (radar, zendinstallaties, draagbare radioposten,…). 

In verschillende landen verschenen met een zekere periodiciteit berichten in de 

geschreven en gesproken pers over een schijnbaar toegenomen aantal kankergevallen bij 

militairen die in eenheden met luchtafweerradars tewerkgesteld waren. Verder onderzoek 

is nodig om deze berichtgeving te evalueren. Een gecontesteerde studie in Polen 

(Szmigielski et al, 1988) vermeldt eveneens een verhoogd kankerrisico in een 

retrospectieve cohortstudie bij militair personeel dat aan radarstraling blootgesteld werd 

[11]. Friedman (1981) meldt een verhoogde prevalentie van polycytemie (vermeerdering 

van aantal erytrocyten in het bloed) bij militairen die langdurig aan microgolven 

blootgesteld waren [12]. 

Arbeidsgeneeskundige dossiers van radartechnici vermelden o.a. volgende vastgestelde 

symptomen: visusstoornissen, auditieve klachten, hoofdpijn, evenwichtsstoornissen, 

verminderde vruchtbaarheid. Een verminderde spermatogenese werd eveneens in een 

vroegere studie vermeld (Lancranjan et al, 1975) [13]. Aangezien de huidige 



 61

internationale normen enkel gebaseerd zijn op het voorkomen van thermische effecten, 

bestaat de kans dat arbeiders blootgesteld worden aan een niveau van elektromagnetische 

straling waarbij microthermische effecten kunnen optreden. 

 

� Gezondheidseffecten 

 

In een document uitgegeven door het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en 

Leefmilieu [14] vermeldt de Hoge Gezondheidsraad als mogelijke effecten van 

blootstelling aan elektromagnetische golven : 

− effecten ter hoogte van het centraal zenuwstelsel en de bloed-hersenbarrière, 

− effecten op het neuro-endocrien systeem, 

− veranderingen ter hoogte van het cardiovasculair en cerebrovasculair systeem, 

− erfelijke afwijkingen, 

− kanker, 

− hematologische afwijkingen, 

− gehooreffecten, 

− groeiverstoringen, 

− verstoringen van fysiologische en metabole processen, 

− immunologische afwijkingen, 

− storingen in thermoregulatiesystemen, 

− veranderingen in de permeabiliteit van de celmembraan. 

Hierbij dient in de eerste plaats opgemerkt te worden dat niet elk biologische effect 

automatisch ook een schadelijk gezondheidseffect oplevert. Het relatief kleine aantal 

epidemiologische studies uitgevoerd op populaties kon geen significant verband aantonen 

tussen blootstelling aan microgolven/RF en een verkorte levensduur, behalve voor een 

verhoogde mortaliteit door kanker [15], [16], waar blootstelling aan chemische agentia 

een mogelijke confouding factor kan geweest zijn. Sommige studies tonen een verhoogd 

aantal prematuren en spontane vruchtafdrijvingen aan bij zwangere vrouwen die aan 

microgolven blootgesteld werden, andere spreken dit tegen [17], [18]. Een consensus over 

de schadelijkheid van elektromagnetische golven en microgolven in het bijzonder bestaat 

er actueel niet. Een indicatie hiervan kan gevonden worden in het feit dat de verschillende 

(nationale) overheden elk hun eigen normen uitgevaardigd hebben met betrekking tot de 

bescherming van de werknemers en de algemene bevolking inzake elektromagnetische 

straling afkomstig van zendstations voor mobiele communicatie. 
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Het thermisch effect van microgolven wordt in de wetenschappelijke wereld unaniem 

erkend: microgolven warmen biologisch weefsel op: afhankelijk van het vrijgemaakte 

vermogen kunnen er brandwonden ontstaan of kan hyperthermie optreden, wanneer het 

thermoregulerend systeem van het lichaam niet afdoende is om die temperatuurstijging te 

compenseren. 

De klinische praktijk maakt melding van een aantal casussen van overgevoeligheid 

voor elektromagnetische velden (0-300 GHz) waarbij individuen een ruime waaier van 

symptomen toeschrijven aan de aanwezigheid van hoogspanningslijnen, zendmasten voor 

tv, radio en gsm,… Concentratiestoornissen, neurovegetatieve symptomen, aanhoudende 

vermoeidheid, huidirritatie, hoofdpijn zijn slechts enkele van de genoemde klachten. Men 

schat dat 1 à 2% van de wereldbevolking hieraan lijdt [19]. Tot op heden hebben zowel 

experimenteel als epidemiologisch onderzoek geen oorzakelijk verband kunnen 

blootleggen. Toch dienen deze klachten ernstig genomen te worden, omdat dergelijke 

werknemers een zekere malaise ervaren (“zich niet goed in zijn vel voelen”) en dus 

volgens de door de WHO gehanteerde definitie 1  niet in een optimale gezondheid 

verkeren. Een continue blootstelling aan een dergelijke arbeidssituatie kan dus een 

welzijnsrisico inhouden. 

 

� Belgische normen en internationale aanbevelingen 

 

Het Koninklijk Besluit van 29 april 2001 [20], dat normen oplegt met betrekking tot de 

bescherming van de algemene bevolking voor de antennes die elektromagnetische straling 

uitzenden tussen 10 MHz en 10 GHz, werd door arrest n° 138.471 van de Raad van State 

op 15 december 2004 geschorst op basis van een procedurefout, omdat het advies van de 

Hoge Gezondheidsraad niet gevraagd werd bij de totstandkoming van het K.B. in kwestie. 

Het K.B. legde een maximale waarde op van het elektrisch veld voor onder meer twee 

frequenties: 900 MHz en 1800 MHz. De respectievelijke waarden bedroegen 20,6 V/m en 

29,1 V/m. De ICNIRP (WHO)-norm bedraagt respectievelijk 41,2 V/m en 58,0 V/m voor 

de algemene bevolking, terwijl voor werknemers respectievelijk 90,0 V/m en 127,3 V/m 

als norm gelden. 
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� Besluit 

 

Hoewel het thermisch effect van microgolven unaniem erkend wordt, blijft er discussie 

over de mogelijke gezondheidsgevolgen van blootstelling aan dergelijke stralingen. Een 

inzicht in de precieze causale mechanismen blijft vooralsnog beperkt, en verschillende 

studies spreken elkaar tegen. Toch lijken er genoeg empirische bewijzen voorhanden zijn 

om te kunnen spreken van een negatieve associatie tussen blootstelling aan microgolven 

en RF enerzijds en de gezondheidstoestand van de blootgestelden anderzijds. Zo zou men 

bij onderhoudspersoneel van gsm-basisstations en bij militaire die met zendinstallaties 

werken bijvoorbeeld vaker een vroegtijdig optreden van cataract en andere 

visusstoornissen kunnen aantreffen, maar ook brandwonden, auditieve klachten, 

hoofdpijn, evenwichtstoornissen, een verminderde vruchtbaarheid en een verhoogd 

kankerrisico. Een continue blootstelling aan niet-ioniserende elektromagnetische 

stralingen kan dus gezondheidsrisico’s inhouden. 

 

 

2.2.4.2 Niet-ioniserende straling: ELF (Extreme Low Frequency) elektrische en 

magnetische velden 

 

� Situering en definitie 

 

Met extreem laagfrequente (ELF) elektrische en magnetische velden bedoelt men de 

velden die samenhangen met de elektriciteitsvoorziening, dus met de netstroom, met 

frequenties van 50 Hz in Europa en 60 Hz in de Verenigde Staten. 

Gedurende de laatste 30 jaar zijn er verscheidene studies uitgevoerd over kanker en 

beroepsmatige blootstelling aan ELF-elektromagnetische velden. We selecteerden enkel 

de epidemiologische onderzoeken met betrekking tot werknemers die in de ‘elektrische 

sector’ werkzaam zijn: elektriciens (zowel ingenieurs als technici), radio- en tv-herstellers, 

treinbestuurders, hoogspanningswerkers, arbeiders die aan telefoonlijnen werken, 

werknemers in een krachtcentrale. De studies werden uitgevoerd in de Verenigde Staten, 

het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-zeeland. De volgende symptomen en ziektebeelden 

werden vastgesteld : 

− verhoogd aantal sterftegevallen door leukemie (Milham, 1982) [1], [2], 

− verhoogde incidentie van acute leukemie (Wright et al., 1982) [3], 
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− verhoogde incidentie van acute myeloïede leukemie (McDowall, 1983) [4], 

− Verhoogde incidentie van de kanker en farynxkanker; geen verhoogde incidentie 

van leukemie (Vagero, Olin, 1983) [5], 

− verhoogde incidentie van oogkanker (Swerdlow, 1983) [6], 

− verhoogd aantal sterftegevallen aan tumoren van het centrale zenuwstelsel (Lin et 

al, 1985) [7], 

− verhoogde incidentie van leukemie (Pearce et al., 1985, 1989) [8], [9]. 

Drie Scandinavische epidemiologische studies onder werknemers tewerkgesteld in de 

elektrische sector vonden een statistisch significante stijging van het relatieve risico op 

leukemie [10], [11], [12], hersentumoren [10] en borstkanker [11]. Mack et all, 1991 [13] 

vonden een significante stijging in het risico op astrocytomen (neoplasma van astrocyten, 

kanker van het centraal zenuwstelsel) onder werknemers met een beroep in de 

elektriciteitssector. De meeste van deze studies zijn niet vrij van enige kritiek: zelden was 

het mogelijk om nauwkeurige dosimetrische gegevens met betrekking tot de blootstelling 

te verzamelen, aangezien de analyse uitging van uitgeoefende functies en niet van de 

blootstellingsomstandigheden.  

Een recente Zweeds-Deense studie toont een verhoogd risico op de ziekte van 

Alzheimer en amyotrofische laterale sclerose (spierzwakte en spieratrofie) bij werknemers 

(o.a. lassers) die blootgesteld werden aan sterke magnetische velden [14]. 

Alhoewel in de meeste van de onderzoeken een significante stijging van het aantal 

sterfte- en/of ziektegevallen door kanker (niet noodzakelijk hetzelfde type) vastgesteld 

werd, kon een dosis-effect relatie niet aangetoond worden. De kwantitatieve relatie tussen 

blootstelling (duur en intensiteit) en effect kon niet afgeleid worden op basis van de 

actuele wetenschappelijke gegevens. Mogelijk werden de werknemers eveneens 

blootgesteld aan andere fysische en chemische agentia. ELF-velden zouden dus eveneens 

als copromotor in het kankerproces kunnen optreden. Een meta-analyse van gepubliceerde 

gegevens aangaande de incidentie van kanker in de buurt van hoogspanningslijnen bracht 

een klein, maar statistisch significant, verhoogd risico op leukemie en tumoren van het 

zenuwstelsel bij kinderen aan het licht [15]. 

Ondanks het standpunt van de WHO waarbij gesteld wordt dat tot op heden geen 

causaal verband aangetoond werd tussen de blootstelling aan ELF en het optreden van 

kanker in het algemeen, worden de ELF magnetische velden sinds 2002 door het IARC 

(International Agency for Research on Cancer, Lyon) als “Mogelijk carcinogeen voor de 
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mens” geklasseerd, omdat er een beperkt bewijs is dat deze velden kunnen leiden tot 

leukemie bij kinderen [16]. 

 

� Besluit 

 

Hoewel de meeste onderzoeken naar het verband tussen de blootstelling aan niet-

ioniserende stralingen van extreem lage frequentie en de gezondheid niet vrij zijn van 

kritiek, stellen ze toch een significante stijging vast in het aantal sterfte- en/of 

ziektegevallen door kanker. Het relatieve risico op leukemie, hersentumoren en 

borstkanker ligt hoger bij werknemers die in de electrische sector werkzaam zijn dan bij 

andere werknemers. Ook het verband met de ziekte van Alzheimer en amyotrofische 

laterale sclerose werd vastgesteld. 

 

 

2.2.5 Klimaat 

 

� Situering en definitie 

 

De mens is een homeotherm, d.w.z. een wezen met een constante lichaamstemperatuur 

die, ter hoogte van de weefsels, schommelt tussen de 36,5 en 37 °C. De homeothermie 

verleent de mens een volledige onafhankelijkheid voor wat zijn biologische reacties 

betreft t.o.v. de buitenwereld. Het is dan ook essentieel voor de menselijke fysiologie dat 

de lichaamstemperatuur tussen zeer enge grenzen blijft (Welzijn op het werk, 2005). Bij 

een efficiënt thermoregulatiesysteem wordt een lichaamstemperatuur gehandhaafd tussen 

de uiterste grenzen van 35°C en 40°C (Keim, 2002). De huid heeft een isolatie- en 

regelfunctie met een gemiddelde temperatuur van 30-32°C. Het is de huid die het gevoel 

van het thermische comfort bepaalt. 

De ideale lichaamstemperatuur wordt verkregen en behouden door warmteproductie 

(metabolisme en fysieke activiteit) en warmteverlies (geleiding, straling, verdamping). 

Het evenwicht, de thermische balans, is afhankelijk van zes factoren : de temperatuur van 

de lucht, de luchtvochtigheid, de tocht, de warmtestraling, de warmteproductie 

(metabolisme in functie van fysieke arbeid) en de kledij. De vier eerste zijn de 

belangrijkste, alle zes zijn ze min of meer beïnvloedbaar (www.sobane.be). 
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Het omgevingsklimaat waarin wij ons bevinden is met een gematigd klimaat en een 

industriële samenleving vaak kunstmatig. We denken aan de woning, de werkplaats, de 

auto, het kantoor, de ontspanningszalen, enz…. Het omgevingsklimaat is een typische 

milieugebonden factor. Dit betekent, in tegenstelling tot de zogenaamde milieuvreemde 

factoren (v.b.de aanwezigheid van toxische stoffen), dat er niet alleen maximale grenzen 

van belasting zijn maar ook minimale grenzen én een gebied van optimale 

belastingsvoorwaarden of de comfortzone (Veulemans, 2005). Lichte 

temperatuurafwijkingen worden als oncomfortabel ervaren, grote verschillen kunnen 

zowel wat warmte als koude betreft, een negatief gezondheidseffect veroorzaken (Welzijn 

op het werk, 2005).  

Blootstelling aan extreme warmte, koude, vochtigheid en/of tocht vinden we in 

verschillende arbeidssituaties terug, dit zowel binnen- als buitenhuis. Enkele voorbeelden 

zijn de voedingssector, de horeca, de staalnijverheid, de landbouw, de energievoorziening, 

de wasserijen, de mijnindustrie, defensie, de bouwsector, enz… Het temperatuurverschil 

in werksituaties kan variëren tussen de -50 °C en de 55°C afhankelijk van de geografische 

en meteorologische condities (NIOSH, 1992). 

Hoeveel werknemers er vandaag blootgesteld zijn aan extreme klimatologische 

werkomstandigheden blijkt moeilijk te achterhalen. Het NIOSH ( National Institute for 

Occupational Safety and Health) vermeldt dat er in de USA 5 tot 10 miljoen werknemers 

zouden blootgesteld zijn aan ‘heat stress’ (NIOSH, 1986). 

 

� Gezondheidseffecten 

 

Bij een stijgende omgevingstemperatuur wordt de uitwisseling van warmte met de 

omgeving voor het menselijke lichaam steeds moeilijker. Het cardiovasculaire systeem 

past zich o.a. aan door het uitzetten van de bloedvaten, waardoor de bloeddoorstroming in 

de huid verbetert, en een verhoogde hartfrequentie. Indien dit niet voldoende is ontstaat er 

zweetverdamping, dit is effectief wanneer de luchtvochtigheid niet te hoog is.Warmte 

zorgt voor een toename van het hartritme (tot 20%) en veroorzaakt dehydratatie waardoor 

de fysieke en mentale mogelijkheden verminderen. Meer specifiek neemt het 

vermoeidheidsgevoel toe en vermindert het uithoudingsvermogen, de waakzaamheid, de 

reactiesnelheid en de weerstand (Rodahl, 2003; Hancock et al.,1998). Bij een overmatige 

blootstelling stijgt de lichaamstemperatuur (hyperthermie) en kunnen de volgende 

aandoeningen, zich voordoen : zonnesteek, warmte collaps, hittekramp, hitte-uitputting en 
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hittecoma. Deze aandoeningen zijn opgesomd in volgorde van ernst. Het hittecoma kan de 

dood als gevolg hebben. Uitwendig kan een langdurige blootstelling aan een verhoogde 

omgevingstemperatuur vanaf ongeveer 42°C weefselschade veroorzaken (Dewhrist et al, 

2003). 

Bij een temperatuurdaling zal het lichaam reageren met o.a. het samentrekken van de 

bloedvaten in de huid waardoor de lichaamsuiteinden en de huid een verminderde 

bloedtoevoer krijgen dit zorgt voor minder warmte-uitwisseling van het lichaam met de 

omgeving. Om het lichaam terug op te warmen ontstaan er rillingen of kleine 

spiersamentrekkingen.Werken in koude omstandigheden verloopt moeizamer (Rodahl, 

2003 ; Anttonen et al., 1994). Ernstige onderkoeling of hypothermie ontstaat wanneer de 

lichaamstemperatuur onder de 35°C zakt. In tegenstelling tot extreme warmte kan de mens 

zich beter wapenen tegen koude door het aanpassen van de kledij en het uitvoeren van 

fysieke arbeid (Welzijn op het werk, 2005). De mens is overigens in staat zich aan te 

passen aan langdurige blootstelling van warme of koude omstandigheden, dit kan deels na 

zeven tot tien dagen en volledig na vier tot zes maanden. 

Het thermoregulerend vermogen vermindert mogelijk met de leeftijd (Rodahl, 2003) en 

kan minder effectief zijn bij chronische aandoeningen of onder invloed van medicatie. 

Ook wie zware inspanningen verricht in warme omstandigheden loopt een verhoogd risico 

op het ontwikkelen van nadelige gevolgen (Keim et al, 2002).  

Bij blootstelling aan extreme klimaatomstandigheden is het noodzakelijk het effect op 

het menselijke lichaam te meten, te beoordelen aan de hand van internationale standaards 

en de nodige preventiemaatregelen toe te passen (Parsons, 1999). Het optimaliseren 

van de omgevingsfactoren in arbeidssituaties beïnvloedt niet alleen gunstig de gezondheid 

van werknemers maar ook hun arbeidsprestaties (Niemela et al, 2002). 

Publicaties die de gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan min of meer 

extreme klimatologische arbeidsomstandigheden beschrijven blijken zo goed als 

onbestaande (Dewhirst et al, 2003).  

 

� Besluit 

 

Blootstelling aan extreme warmte, koude, vochtigheid en/of tocht vinden we in 

verschillende arbeidssituaties terug, dit zowel binnen- als buitenhuis. Warmte zorgt voor 

een toename van het hartritme (tot 20%) en veroorzaakt dehydratatie waardoor de fysieke 

en mentale mogelijkheden verminderen. In tegenstelling tot extreme warmte kan de mens 



 68

zich beter wapenen tegen koude. Het thermoregulerend vermogen vermindert mogelijk 

met de leeftijd en kan minder effectief zijn bij chronische aandoeningen of onder invloed 

van medicatie. Ook wie zware inspanningen verricht in warme omstandigheden loopt een 

verhoogd risico op het ontwikkelen van nadelige gevolgen. Publicaties die de 

gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan min of meer extreme 

klimatologische arbeidsomstandigheden beschrijven, blijken zo goed als onbestaande. 
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3 HOOFDSTUK 3: INVENTARISATIE VAN DATABESTANDEN MET 

BETREKKING TOT DE RELATIE TUSSEN WERKKENMERKEN EN 

GEZONDHEID EN HUN VOORNAAMSTE RESULTATEN. 

 

In dit hoofdstuk wordt allereerst een inventaris opgesteld van databestanden die informatie 

bevatten over de kenmerken van het werk én de gezondheid van de betrokken werknemers. 

Beide aspecten dienen in het databestand aanwezig te zijn zodat ze onderling met elkaar in 

verband kunnen worden gebracht. De aandacht richt zich daarbij in eerste instantie op 

databestanden die voor het geheel van de Belgische beroepsbevolking of werknemers 

representatief zijn. Vervolgens komen enkele belangrijke databanken aan bod op Europees en 

Vlaams niveau. Afsluitend worden de voornaamste Nederlandse databanken over het thema 

behandeld.  

Ten tweede wordt deze oefening overgedaan voor databestanden die bij de 

maatschappelijke spelers in het veld aanwezig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over sociale 

zekerheidsinstellingen, externe diensten voor preventie en bescherming op het werk 

enzovoort. Deze databestanden hebben niet altijd dezelfde kwaliteit als de eerstgenoemde 

databestanden, omdat ze opgesteld zijn met een heel specifiek doel voor ogen, bijvoorbeeld de 

uitbetaling van uitkeringen. Gevolg is dat uitgebreide informatie over de kenmerken van het 

werk ontbreekt, waardoor deze bestanden zich minder lenen voor wetenschappelijke analyses. 

Voor de volledigheid zijn de in het veld bestaande databestanden toch in de inventaris 

opgenomen. De opdeling gebeurt voor deze databestanden niet zoals bij de databanken van 

wetenschappelijke instellingen aan de hand van de regio waarop ze betrekking hebben. De 

indeling gebeurt hier op basis van de maatschappelijke speler die het databestand opgesteld 

heeft. 
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3.1 Inventaris databestanden naar regio 

 

Onderverdeeld naar de regio waarop ze betrekking hebben, zijn volgende databestanden in 

deze inventarisatie opgenomen. 

 

Tabel 1: Databestanden onderverdeeld naar regio  

België (§3.1.1) Europa (§3.1.2) Vlaanderen (§3.1.3) Nederland (§3.1.4) 

Belstress 
ESWC: European Survey 

on Working Conditions 

WBM (Werkbaarheids-

monitor) 

POLS – GE – AROM 

(Permanent Onderzoek 

Leefsituatie, Gezondheid 

en Arbeids-

omstandigheden) 

WIV-gezondheidsenquête 

(Wetenschappelijk 

Instituut 

Volksgezondheid) 

EAK – module 

werkgerelateerde 

gezondheidsproblemen 

(Europese 

Arbeidskrachtentelling) 

 
MA (Monitor 

Arboconvenanten) 

DIOVA (Directie van het 

onderzoek naar de 

verbetering van de 

arbeidsomstandigheden) 

  
NEA (Nationale enquête 

Arbeidsomstandigheden) 

   
TAS (TNO 

Arbeidssituatie survey) 
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De informatie over de databestanden wordt op een uniforme wijze aangebracht, met behulp 

van 13 criteria. Deze zijn: 

Organisatie: De instelling die het onderzoek uitvoert en / of het databestand beheert. 

Contactgegevens van de organisatie en voornaamste contactpersoon. 

Tijdstip: Jaartal waarop de gegevens werden ingezameld. Ofwel wordt één jaartal 

aangeduid (éénmalige gegevensinzameling), meerdere jaren (cross-sectioneel of 

panelbestand) of géén jaartal. In dit laatste geval gaat het om een databestand dat voortdurend 

verder wordt aangevuld. 

Universum: Omschrijving van de onderzoekspopulatie waarover het databestand 

uitspraken kan doen.  

Bron: Oorsprong van de gegevens die werden gebruikt om de onderzoekspopulatie te 

bepalen en te identificeren. 

Steekproefkader: Bepaling van de operationele definitie van de onderzoekspopulatie. Het 

steekproefkader moet toelaten een representatieve steekproef te nemen van de populatie en 

indien dit niet het geval is, moet deze over gekende - en dus corrigeerbare - vertekeningen 

beschikken (bv. a-select, gestratificeerd, …). 

Steekproef: Omvang van de steekproef. Aantal in het databestand opgenomen observaties. 

Respons: Aandeel van de benaderde respondenten in de steekproef die informatie leveren. 

Bevragingsmethode: Wijze waarop de gegevens bij de respondenten werden ingezameld 

(schriftelijk, mondeling, internet,…) 

Respondent: Wie is degene die de informatie aanlevert (werknemer zelf, aanspreekpunt in 

het huishouden,…) 

Thema: Voornaamste doelstellingen die aan de basis liggen van het databestand. 

Variabelen: Welke gegevens zijn in het databestand opgenomen met betrekking tot de 

kenmerken van het werk en de gezondheid van de werknemers. 

Voornaamste publicaties: De belangrijkste analyses en publicaties die met betrekking tot 

het databestand beschikbaar zijn. 

Plus- & minpunten: Korte evaluatie van de sterkste of opvallendste troeven van het 

databestand versus voornaamste tekortkomingen. 
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3.1.1 Federale databanken 

 

BELSTRESS 

 

� Organisatie 

 

Universiteit Gent 

Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 

UZ - 2 Blok A 

De Pintelaan 185 

B - 9000 Gent 

Tel: 09/240.36.28 

URL:  http://www.publichealth.ugent.be 

Contactpersoon: G. De Backer; E-mail: guy.debacker@ugent.be 

 

Université Libre de Bruxelles 

Département d'Epidémiologie et de Promotion de la Santé 

Ecole de Santé Publique  

Campus Erasme - CP 596 

Route de Lennik, 808 

B-1070 Bruxelles 

Tél: 02/555.40.89  

Contactpersoon : Prof. Dr. M. Kornitzer ; E-mail: mkornit@ulb.ac.be 

 

� Tijdstip 

Belstress I: Onderzoek loopt van 1994 tot 1998 (follow-up van ziekteverzuim en 

cardiovasculaire incidenties tot 2000) 

Belstress II: Cohortestudie van Belstress I: 2004-2007 

 

� Universum 

Loontrekkende werknemers in België tussen 39 en 59 jaar. 
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� Bron 

 

Onderzoekers zochten naar (grote) bedrijven uit diverse sectoren in België die aan het 

Belstress-project wensten mee te werken. 

 

� Steekproefkader 

 

Geen representatieve steekproef van Belgische werknemers 

 

� Steekproef 

 

N = 44.502 (in 24 bedrijven) 

 

� Respons 

 

N = 21.419 (Responsratio 48,1%). 

 

� Bevragingsmethode 

 

Schriftelijke vragenlijst en bioklinisch onderzoek 

 

� Respondent 

 

Werknemer 

 

� Thema 

 

Belstress I heeft 4 hoofddoelstellingen: 

− De verdeling beschrijven van gepercipieerde jobstress scores in verscheidene 

beroepsklassen bij mannen en vrouwen van 35-59 jaar; 

− Het verband bestuderen tussen gepercipieerde jobstress scores gemeten aan de hand van 

de KARASEK vragenlijst en de incidentie van fataal en niet-fataal acuut myocardinfarct; 

− Het verband bestuderen tussen gepercipieerde jobstress scores en de incidentie van 

werkverzuim wegens ziekte; 
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− De gepercipieerde jobstress parameter evalueren binnen een conceptueel model dat tevens 

aandacht besteed aan organisatie-antecedenten, objectieve stress indicatoren en persoons- 

en situatiespecifieke moderatoren. 

Belstress II gebeurt in dezelfde cohorte die deelnam aan Belstress I. Hoofdbedoeling is de 

studie van de dynamiek van de perceptie aan stress op het werk, van het verband tussen 

jobstress en werkverzuim wegens ziekte; bloeddruk; musculoskeletale symptomen; 

zwaarlijvigheid en obesitas.  

 

� Variabelen 

 

Achtergrondvariabelen 

− jobfunctie of beroepsklasse  

− socio-demografische variabelen: leeftijd, geslacht en scholing.  

− taalstelsel 

− werkzekerheid 

− fysieke arbeidsomstandigheden 

 

Schalen o.b.v. vragenlijsten 

Job Content Questionnaire (Karasek) 

− psychologische werkbelasting; 

− beslissingsvrijheid op het werk (met 2 subschalen skill discretion and decision authority) 

− sociale ondersteuning op het werk (met 2 subschalen : sociale ondersteuning door 

collega’s en sociale ondersteuning door oversten. 

 

Psychosociale en gedragsmatige variabelen  

− lichamelijke activiteit;  

− alcoholverbruik :  

− tabakverbruik :  

− depressie :  

− klachten van vermoeidheid  

− gezondheidsklachten :  

− chronisch gebruik van medicamenten  

− slaapgewoonten :  

− bioklinische vragenlijst naar angina pectoris  
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Medisch onderzoek 

− anthropometrische variabelen : gewicht; lengte; lenden en heupomtrek  

− arteriële bloeddruk  

− electrocardiogram  

− totaal serum cholesterol en HDL cholesterol  

− fibrinogeenbepalingen op het plasma  

 

Opvolgingsonderzoek 

Een jaar of meer na het afsluiten van het screeningsonderzoek in elk bedrijf wordt contact 

genomen met het bedrijf teneinde de inventaris op te maken van het werkverzuim wegens 

ziekte. Na het screeningsonoderzoek is er tevens een follow-up van cardiovasculaire 

incidenten. 

 

� Voornaamste publicaties 

 

De Backer, G.; Kornitzer, M.; Karnas, G.; Coetsier, P. & De Corte W. (2000), Studie over 

jobstress: normering, determinantenstudie en prospectief onderzoek van het verband met 

werkverzuim en met incidentie van hart- en vaatziekten, Gent / Brussel: RUG / ULB. 

 

Moreau, M.; Valente, F.; Mak, R.; Pelfrene, E.; DeSmet, P.; De Backer, G.; Kornitzer, M. 

(2004),  Occupational stress and incidence of sick leave in the Belgian workforce: the 

Belstress study, in:  Journal of Epidemiology and Community Health; 58 (6) : 507-516. 

 

� Plus- en minpunten databestand 

 

Pluspunten 

− Federaal databestand. 

− Omvangrijk databestand dat diepgaande statistische analyses mogelijk maakt. 

− Onderzoek maakt gebruik van gevalideerde meetinstrumenten (bv. Job Content 

Questionnaire van Karasek) en objectieve metingen van de gezondheidstoestand (niet 

enkel zelfrapportering, maar tevens medisch onderzoek). 

− Enorme hoeveelheid variabelen over kenmerken van het werk, gedrag van werknemers en 

gezondheidstoestand maakt dit databestand in principe bij uitstek geschikt om relatie 

tussen diverse arbeidsrisico’s en uiteenlopende gezondheidsklachten te duiden. 
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− Deels longitudinaal karakter, gelet op de jarenlange monitoring van het werkverzuim van 

de respondenten na het onderzoek. 

 

Minpunten: 

− Hoewel het databestand omvangrijk is, is het allerminst representatief voor de Belgische 

werkende bevolking. Bestand omvat slechts 24 organisaties. 

− Probleem van zelfselectie. Organisaties werden opgespoord die gedurende langere tijd 

konden meewerken aan het onderzoek. 

− Gebrekkige verslaggeving van de resultaten van het onderzoek.  

 

 

WIV-GEZONDHEIDSENQUÊTE 

  

� Organisatie 

 

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid  

Afdeling Epidemiologie 

Juliette Wytsmanstraat 14 

1050 Brussel 

Tel.: 02 / 642 51 11 

Contactpersoon: Van Oyen, Herman 

URL:  http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/index4.htm 

 

� Tijdstip 

 

WIV I: 1997 

WIV II: 2001 

WIV III:2004 

Geen panelkarakter. 

 

� Universum 

 

Alle inwoners van België. 
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� Bron 

 

Nationaal Rijksregister. 

 

� Steekproefkader 

 

Steekproef met regionale en provinciale stratificatie. 

Gemeentelijke clusters. 

Selectie van een referentiepersoon per huishouden. 

Bevraging van huishouden per referentiepersoon (maximaal vier personen). 

 

� Steekproef 

 

Steekproef met vervangingen door gelijkaardige huishoudens. 

Totaal van 9011 benaderde huishoudens. 

 

� Respons 

 

N = 5.533 huishoudens (Responsratio 61,4%). 

N = 12.111 individuen 

 

� Bevragingsmethode 

 

− Mondelinge vragenlijst in te vullen per huishouden.  

− Mondelinge vragenlijst in te vullen per geselecteerde persoon (maximaal 4 personen per 

huishouden, mag eventueel worden ingevuld door een proxy).  

− Schriftelijke vragenlijst in te vullen door iedere geselecteerde persoon vanaf 15 jaar (mag 

niet ingevuld worden door een proxy).  

 

� Respondent 

 

Burger / Huishouden. 
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� Thema 

 

Doelstellingen van de WIV-enquête zijn: 

− Identificeren van gezondheidsprioriteiten  

− Beschrijven van de gezondheid en de gezondheidsnoden van de bevolking  

− Schatten van prevalentie en verdeling van gezondheidsindicatoren  

− Analyseren van sociale (on)gelijkheid in gezondheid en in de toegang tot 

gezondheidsdiensten  

− Bestuderen van het gebruik van gezondheidszorgen en zijn determinanten  

− Vaststellen van mogelijke trends in de gezondheidstoestand van de bevolking  



 79

� Variabelen 

 

De vragenlijsten omvatten de volgende inhoudelijke modules. 

 

Tabel 2: Inhoudelijke modules WIV-enquête 

      Jaar van uitvoering 

      1997 2001 2004 

Vragenlijst huishouden       

o Samenstelling van het huishouden X X X 

o Inkomen (niveau huishouden) X X X 

o Uitgaven voor gezondheidszorgen X X X 

o Huisvesting X X X 

o Gezondheid en milieu  X X 

Mondelinge vragenlijst       

o 
Ziektes en chronische 

aandoeningen 
X X X 

o Acute aandoeningen  X  

o Ongevallen X X X 

o Lichaamsbeweging X X schriftelijke

o Kortdurende aandoeningen X X X 

o Langdurige aandoeningen  X X X 

o Wachtlijsten   X 

o Medische consumptie :       

  oContacten met een huisarts  X X X 

  oContacten met een arts specialist  X X X 

  o

Contacten met een 

spoedgevallendienst van een 

ziekenhuis  

 X X 

  oContacten met een tandarts  X X X 

  o
Contacten met andere 

gezondheidsvoorzieningen  
X X X 

  oOpname in het ziekenhuis  X X X 

  oGebruik van geneesmiddelen  X X X 
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o Vaccinatie X X X 

o Voeding (1) X X X 

o Gezondheid van moeder en kind X   

o Socio-economische profiel :       

  o Opleiding X X X 

  o Tewerkstelling X X X 

  o Individueel inkomen X X X 

Schriftelijke vragenlijst       

o Gezondheidsbeleving X X X 

o Ziektebeeld X   

o Klachten  X X 

o Houding tegenover AIDS X  X 

o Sociale contacten X X X 

o Consumptie van tabak X X X 

o Consumptie van andere producten  X X 

o 
Consumptie van alcoholische 

dranken 
X X X 

o Voeding (2) X X X 

o Lichaambeweging mondelinge mondelinge X 

o Ongevallen X X X 

o Gemoedstoestand X X X 

o Patiëntentevredenheid  X  

o Preventie :       

  o Bloeddruk X X X 

  o Cholesterol X X X 

  o Suiker in het bloed  X X 

o Gezondheid en seksualiteit X X X 

o Kankeropsporing :       

  o Borstkanker X X X 

  o Baarmoederhalskanker X X X 
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� Voornaamste publicaties 

 

Demarest S., Van der Heyden J., Gisle L., Buziarsist J., Miermans P.J., Sartor F., Van Oyen 

H. & Tafforeau J. (2002), Gezondheidsenquête door middel van Interview, België, 2001, 

Brussel: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Afdeling Epidemiologie, IPH/EPI 

REPORTS N° 2002–25. 

 

Publicaties en vragenlijsten beschikbaar voor download op URL: 

http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/index4.htm 

 

� Plus- en minpunten databestand 

 

Pluspunten 

− Federaal databestand. 

− Representatieve steekproef van de Belgische bevolking. Bijzondere inspanningen worden 

geleverd betreffende de wijze waarop steekproef gerealiseerd wordt. 

− Bijzonder uitgebreide set van gezondheidsvariabelen in het databestand. 

− Onderzoek wordt periodiek uitgevoerd, wat cross-sectionele analyses mogelijk maakt. 

− Onderzoek verloopt in een Europese context, waardoor vergelijkingen met andere landen 

gemaakt kunnen worden. 

− Uitzonderlijk is dat het databestand ook de niét-werkende bevolking omvat. Bovendien 

worden hierbij kenmerken van het laatst uitgevoerde werk opgevraagd wat mogelijkheden 

biedt om de antecedenten van vervroegde uitval te analyseren. 

 

Minpunten 

− Het databestand bevat nauwelijks variabelen over kenmerken van de werksituatie. 

− Geen enkele rapportering staat ter beschikking waarbij de relatie tussen werkkenmerken 

en gezondheid geanalyseerd wordt. 
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DIRECTIE VAN HET ONDERZOEK NAAR DE VERBETERING VAN DE 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (DIOVA) 

  

� Organisatie 

 

Directie Onderzoek Verbetering Arbeidomstandigheden 

Eendrachtstraat 60 

1050 Brussel 

Tel: 02/511.81.55 

URL: http://homeusers.brutele.be/nova-inrct/ 

Contact: Hugo D’Hertefelt; E-mail: hugo.dhertvelt@meta.fgov.be 

 

� Tijdstip 

 

Doorlopend vanaf april 1999. 

 

� Universum 

 

Geen. 

 

� Bron 

 

O.b.v. zelfrapportering door bedrijven.  

 

� Steekproefkader 

 

Geen. 

 

� Steekproef 

 

N = 40.000 (masterbestand uit 300 organisaties: stand in 2004). Hieruit wordt een 

operationeel referentiebestand aangemaakt (N = 28.900). Dit is een selectie uit het hele 

databestand dat dient voor de praktische vergelijking van een organisatie of bedrijf met de 



 83

gegevens die verzameld worden. In het masterbestand komen immers enkele zeer 

omvangrijke organisaties voor die hierdoor zwaar wegen.  

 

� Respons 

 

Binnen participerende organisaties tussen 60% en 70%. 

 

� Bevragingsmethode 

 

Schriftelijke vragenlijst: VBBA (Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid). Wordt 

zowel individueel als groepsgewijs afgenomen; thuis of op de werkplek; met retourenveloppe 

of ophaalformule,… naargelang participerende organisatie. 

 

� Respondent 

 

Werknemer. 

 

� Thema 

 

In 1998 werd een samenwerking met Quest Europe vzw gestart met de bedoeling een 

referentiebestand uit te werken waarop bedrijven beroep kunnen doen bij het meten van 

stress. Daardoor kunnen bedrijven zich na het meten van de stress vergelijken met bedrijven 

met een vergelijkbare economische activiteit. Het resultaat van de vergelijking is een 

overzicht van plus- en minpunten op de gemeten stressoren en gevolgen van stress (spanning). 

Buiten deze externe vergelijking krijgt een bedrijf of organisatie ook zicht op hoe stress 

verdeeld is over de verschillende departementen en /of functies. Het gevolg is dus een snel 

inzicht op ‘waar het zit’ en ‘hoe diep het zit’. Het instrument dat gebruikt wordt voor het 

meten van stress en dus ook voor de opbouw van het referentiebestand, is de VBBA 

(Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid).  
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� Variabelen 

 

Achtergrondvariabelen 

Leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, anciënniteit, statuut, beroep (eigen classificatie), soort 

dienstverband, omvang dienstverband, functie, NACE-Bel code: bedrijfsgegevens uit andere 

bronnen zoals bv. Trends Top 30.000. 

 

Stressoren 

Schalen met betrekking tot volgende concepten 

 

Tabel 3: Schalen DIOVA: stressoren            

Arbeidsinhoud Arbeidsomstandigheden  Arbeidsvoorwaarden Arbeidsverhoudingen 

Afwisseling in het werk 

 

Werktempo en  

–hoeveelheid 

Appreciatie van de 

beloning 

Relaties met collega’s 

Leermogelijkheden  Emotionele belasting Loopbaanmogelijkheden Relaties met directe 

leiding 

Zelfstandigheid in het 

werk 

Geestelijke belasting Toekomstonzekerheid Contactmogelijkheden 

 

Inspraak Lichamelijke belasting  Communicatie in 

organisatie 

Onduidelijkheid in het 

werk 

   

Veranderingen in het 

werk 

   

Informatie over de taak    

Problemen met de taak    
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Stress 

Schalen met betrekking tot volgende concepten 

 

Tabel 4: Schalen DIOVA: stress        

Welbevinden Spanning 

Plezier in het werk  Herstelbehoefte 

Betrokkenheid bij de organisatie Piekeren 

Intentie om te veranderen van baan Slaapkwaliteit 

 Vermoeidheid tijdens het werk 

 Emotionele reacties tijdens het werk 

 

 

� Voornaamste publicaties 

 

Moors, S. (Ed.) (1994), Stress & Werk. Oorsprong, Aanpak. Brussel: NOVA. 

 

Moors, S. Notelaers, G. (2004), Relatie tussen leeftijd en werkstress. Onderzoeksrapport over 

oudere werknemers naar aanleiding van de oprichting van het Ervaringsfonds, Brussel: 

FOD WASO. 

 

Notelaers, G. DeWitte, H. De beleving van de arbeid in Belgie: stand van zaken op basis van 

de VBBA. In: Over. Werk, Tijdschrift van het Steunpunt WAV, 3, 2004, p. 161-166. 

 

� Plus- en minpunten databestand 

 

Pluspunten 

− Federaal databestand. 

− Maakt gebruik van een gevalideerd meetinstrument: de VBBA. 

− Vergelijkingen met Nederland zijn mogelijk door veelvuldig gebruik van dezelfde 

vragenlijst in Nederland. 
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Minpunten 

− Niet representatief voor de Belgische beroepsbevolking. 

− Probleem van zelfselectie: enkel organisaties die zichzelf aanbieden voor bevraging zijn 

opgenomen in het databestand. 

− Variabelen betreffende psychische of psychosomatische gezondheidsklachten zijn niét 

opgenomen. Verband kan zodoende ook niet gelegd worden tussen kenmerken van het 

werk en mogelijke gezondheidsgevolgen. 
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3.1.2 Europese databanken 

 

ESWC (EUROPEAN SURVEY ON WORKING CONDITIONS) 

  

� Organisatie 

 

European Foundation for the improvement of living and working conditions 

Wyattville Road, Loughlinstown. 

Dublin 18, Ireland.  

Tel: +353 1 204 3100  

Contactpersonen: Pascal Paoli and Damien Merllié 

URL: http://www.eurofound.ie/working/surveys/index.htm 

 

� Tijdstip 

 

ESWC I: 1990 

ESWC II: 1995 

ESWC III: 2000 

ESWC IV: Gepland herfst 2005 

Geen panelkarakter. 

 

� Universum 

 

Werkende personen tussen 15 en 65 jaar in 15 EU-landen. 

 

� Bron 

 

Geen. Gebruik van random walk methode 

 

� Steekproefkader 

 

Territoriale uitsplitsing tot NUTS II niveau. 

Selectie van postcodes relatief aan bevolkingsomvang. 

Eén of meerdere startpunten worden binnen postcode aangeduid. 
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� Steekproef 

 

Ca. 37.500 (Doel: 1500 respondenten per land mét vervangingen). 

Random walk methode vanaf aangeduid startpunt. 

Binnen huishouden relevante respondent gekozen op basis van eerste verjaardagdatum. 

Herwegen van steekproef op basis van Labour Force Survey naar variabelen: regio, 

grootteklasse van stad, geslacht, leeftijd, economische activiteit (NACE), beroepsklasse 

(ISCO). 

 

� Respons 

 

Responsratio: 58% (België: 56%) 

Totaal van 21.703 respondenten  

Ca. 1500 respondenten per land (België: 1523) 

 

� Bevragingsmethode 

 

Mondelinge vragenlijst  

 

� Respondent 

 

Werknemer / zelfstandige. 

 

� Thema 

 

Doelstelling van de ESWC is het bieden van een overzicht van de stand van zaken betreffende 

de werkomstandigheden in de Europese Unie, en het aanduiden van de aard en de inhoud van 

de veranderingen die de werknemers aanbelangen evenals de kwaliteit van de arbeid. 

 

� Variabelen 

 

Achtergrondskenmerken 

− Sociaaldemografische variabelen: leeftijd, geslacht, nationaliteit, anciënniteit in 

organisatie en in huidige baan, burgerlijke staat, huishoudelijke situatie, vrije tijd,… 
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− Werk en gezin: gezinssamenstelling, werkende gezinsleden, deelname huishoudelijke 

activiteiten, deelname opvoeding,… 

− Kenmerken werksituatie: sector, bedrijfsomvang, zelfstandige, leidinggevend, 

beroepscategorie, vast/tijdelijk dienstverband, telewerk, thuiswerk, contact met klanten, 

werken met computers,… 

 

Kenmerken werksituatie 

− Fysieke werkomgeving: blootstelling fysieke risicofactoren, incidentie risicogedrag, 

beschikbaarheid beschermingsmiddelen, informatie over risico’s in fysieke 

werkomgeving,… 

− Werkorganisatie: incidentie repetitieve taken, werkdruk, controle over 

taakuitvoering/werkritme en werkmethode, incidentie regelproblemen, taakrotatie, 

teamwerk, opleiding en training,… 

− Arbeidstijdstelsel: voltijds/deeltijds, aantal arbeidsuren, ongewoon en onregelmatige 

arbeidsuren, ploegenwerk, pendelduur,… 

− Informatie en consultatie: informatie risicofactoren werksituatie, discussiemogelijkheden 

werkomstandigheden en veranderingen, impact overlegmogelijkheden,… 

− Psychosociale risicofactoren: fysieke geweldpleging, intimidatie, OSG, discriminatie,… 

− Inkomen en beloningssystemen: inkomensniveau, beloningsvormen, … 

 

Gezondheidsgevolgen 

− Gezondheidsgevolgen: aard van de werkgerelateerde gezondheidsklachten, ziekteverzuim, 

arbeidstevredenheid, haalbaarheid pensioenleeftijd,… 

 

� Voornaamste publicaties 

 

Paoli, P. & Merllié, D. (2001), Third European Survey on Working Conditions 2000, 

Luxembourg: Office for the Official Publications of the European Communities. 

 

Publicaties en vragenlijsten beschikbaar voor downloaden op URL: 

http://www.eurofound.ie/working/surveys/index.htm. 
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� Plus- en minpunten databestand 

 

Pluspunten 

− Periodieke bevraging met grotendeels zelfde vragenlijst maakt cross-sectionele analyses 

mogelijk. 

− Enige survey die een zo ruime internationale vergelijking toelaat. 

− Brede gegevensverzameling over mogelijke arbeidsrisico’s en gezondheidgevolgen, 

inclusief gegevens over fysieke en psychische gezondheid, verzuim, gewenste 

pensioenleeftijd, enz. 

  

Minpunten 

− Dataset per land beperkt (ca. 1500 respondenten). Bestand zodoende geschikt voor 

vergelijkingen tussen landen, niet voor diepgaande analyses binnen één land. 

− Vragenlijst maakt geen gebruik van gevalideerde schalen. 

− Juridische en culturele verschillen tussen landen hebben een invloed op de wijze waarop 

respondenten vragen interpreteren en beantwoorden. 

− Sectorale verdeling van beroepsbevolking verschilt tussen landen, waardoor 

landenvergelijkingen met de nodige omzichtigheid moeten gemaakt worden. 

 

 

EUROPESE ARBEIDS KRACHTENTELLING – AD HOC MODULE 

WERKONGEVALLEN EN WERKGERELATEERDE 

GEZONDHEIDSPROBLEMEN 

  

� Organisatie 

 

Labour Force Survey 

Eurostat (Europees niveau) 

Nationaal Instituut voor de statistiek (Belgisch niveau) 

Leuvenseweg 44 

1000 BRUSSEL 

Tel.: 02/548.62.11 

URL: http://mineco.fgov.be/homepull_nl.htm 
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� Tijdstip 

 

Ad-hoc module toegevoegd in de LFS van 1999. 

 

� Universum 

 

15+ jarigen in EU-landen. 

M.b.t. arbeidsongevallen: zij die gewerkt hebben gedurende laatste 12 maanden. 

M.b.t. werkgerelateerde gezondheidsproblemen: zij die ooit gewerkt hebben. 

Ad-hoc module afgenomen in Denemarken, Spanje, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, 

Portugal, Finland, Zweden, Groot-Brittanië, Hongarije. 

Niet afgenomen in Oostenrijk, België, Frankrijk en Duitsland (onvolledig) 

 

� Bron 

 

Divergerend naargelang nationale (soms ook regionale) instituten. 

 

� Steekproefkader 

 

Divergerend naargelang nationale (soms ook regionale) instituten. 

 

� Steekproef 

 

N = 544.000 m.b.t. arbeidsongevallen 

N = 650.000 m.b.t. werkgerelateerde gezondheidsproblemen 

 

� Respons 

 

Divergerend naargelang nationale (soms ook regionale) instituten. 

 

� Bevragingsmethode 

 

Mondelinge vragenlijst 
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� Respondent 

 

Werknemer 

 

� Thema 

 

Binnen de Europese Arbeidskrachtentelling staan jaarlijks 11 vragen open voor een 

bijzondere module.  

Om een ruimer overzicht te krijgen van gezondheid en veiligheid op het werk is besloten 

om een speciale module over gezondheid en veiligheid op het werk in de 

arbeidskrachtenenquête 1999 op te nemen als een aanvullende gegevensbron op de ESAO 

(Europese Statistieken over ArbeidsOngevallen). Deze module zal belangrijke toegevoegde 

waarde opleveren voor de al door middel van het ESAO-project verzamelde informatie over 

het door het ongeval veroorzaakte letsel en het slachtoffer.  

Dankzij de gegevens uit de arbeidskrachtenenquête kan Eurostat informatie over het 

ongeval in verband brengen met informatie over de situatie van de betrokkenen op de 

arbeidsmarkt, de kenmerken van hun baan, hun arbeidsomstandigheden of opleiding.  

Ook zullen tussen de lidstaten cijfers kunnen worden vergeleken op basis van dezelfde 

gegevensbron. Op die manier worden de problemen van vergelijkbaarheid vermeden die het 

gevolg zijn van twee verschillende soorten bronnen (op verzekeringen en niet op 

verzekeringen gebaseerd systeem) die voor de ESAO-gegevens worden gebruikt. 

 

� Variabelen 

 

Achtergrondvariabelen 

Klassieke variabelen van de Europese ArbeidsKrachtentelling. 

 

Vragen i.v.m. arbeidsongevallen & werkgerelateerde gezondheidsproblemen 

− Mate waarin ongevallen op het werk zijn opgetreden gedurende de laatste 12 maanden; 

tijdstip van het ongeval; type van verwonding; werkstatuut na het ongeval en verloren 

arbeidsdagen als gevolg van het ongeval. 

− Mate waarin - niet door ongeval veroorzaakte - ziekten, handicaps of andere fysieke en 

psychische gezondheidsproblemen zijn opgetreden gedurende de laatste 12 maanden en 

die veroorzaakt of verergerd werden door het werk; de aard van het meest ernstige 
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gezondheidsprobleem; aantal verloren arbeidsdagen door toedoen van het meest ernstige 

gezondheidsprobleem; economische activiteit van de organisatie (indien nog niet bepaald 

in EAK-vragenlijst). 

 

� Voornaamste publicaties 

 

Eurostat (2002), European social statistics: accidents at work and work-related health 

problems, Luxembourg: Office for the official publications of the European Communities. 

 

Eurostat (2002), Work and health in the EU: a statistical portrait, Luxembourg: Office for the 

official publications of the European Communities. 

 

� Plus- en minpunten databestand 

 

Pluspunten 

− Gezien de afname van de module in het kader van de Europese Arbeidskrachtentelling, 

kan deze bevraging profiteren van de sinds lange tijd uitgewerkte en tussen de 

deelnemende landen vergelijkbare methodologie. 

− Mogelijkheid om de variabelen over gezondheid van werknemers te verbinden met ruime 

variabelenset over de arbeidssituatie binnen de Arbeidskrachtentelling. 

− Dit databestand vormt een welgekomen aanvulling op de Europese statistieken over 

arbeidsongevallen en beroepsziekten (ESAW: European Statistics on Accidents at Work; 

EODS: European Occupational Diseases Statistics). Onder meer omdat in een 

rechtstreekse bevraging van werknemers de gegevens niet afhankelijk zijn van 

uiteenlopende verzekeringsreglementering in de verschillende landen. 

 

Minpunten 

− België nam niet deel aan deze ad-hoc module van de Europese Arbeidskrachtentelling. 

− Weinig informatie over arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen in 

de Arbeidskrachtentelling. Belangrijke aspecten van het werk kunnen zodoende niet in 

verband worden gebracht met de gegevens over gezondheid of beroepsziekten. 
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3.1.3 Vlaamse databanken 

 

WERKBAARHEIDSMONITOR (WBM) 

  

� Organisatie 

 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en Stichting Technologie Vlaanderen 

(STV – Innovatie & Arbeid) 

Wetstraat 34-36 – 1040 Brussel 

Tel: 02/209.01.11 

URL: www.serv.be 

Contactpersoon: Paul Berckmans 

 

� Tijdstip 

 

Gegevens van voorjaar 2004 (replicatie gepland 2007 en 2010: cross-sectioneel). 

 

� Universum 

 

Loontrekkende werknemers, exclusief (werk)studenten, met woonplaats in het Vlaamse 

Gewest, die in de vier weken voorafgaand aan de bevraging effectief arbeidsprestaties hebben 

geleverd. 

N = 2.081.969 

 

� Bron 

 

DIMONA-personeelsregister. Omvat alle werknemers, behoudens: 

− stagairs, voor prestaties in het kader van een gereglementeerde schoolstage die de 60 

werkdagen per (school)jaar niet overschrijdt; 

− de gelegenheidsarbeiders in de tuinbouwsector, dit zijn personen voor wie de sociale 

zekerheidsbijdragen berekend worden op een forfaitair dagloon; 

− werknemers die maximum 25 dagen tewerkgesteld zijn in de socio-culturele sector of aan 

bepaalde taken in de hop-, treurwilgen- en tabaksteelt; 

− kortlopende contracten in de horecasector van maximaal 48 uur in piekperioden; 
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− werknemers die arbeid verrichten in het kader van een PWA-arbeidsovereenkomst; 

− niet-inwonende dienstboden voor zover zij per week niet meer dan 24 uren werken bij één 

of verschillende werkgevers; 

− werknemers die 'occasionele arbeid' verrichten, dit is arbeid voor de behoeften van de 

huishouding van de werkgever of van zijn gezin en voor zover die arbeid niet meer 

bedraagt dan acht uren per week bij één of verschillende werkgevers; 

− vrijwilligers, in de zin van de sociale zekerheidswetgeving; 

− werknemers die vanuit een in het buitenland gevestigde onderneming naar België worden 

gedetacheerd, op voorwaarde dat zij als gevolg van een internationaal akkoord tijdens hun 

tewerkstelling in België onderworpen blijven aan een buitenlands stelsel voor sociale 

zekerheid. 

 

� Steekproefkader 

 

Enkelvoudige aselecte steekproef uit DIMONA-personeelsregister (van 31/12/2003). 

 

� Steekproef 

 

N = 20.000 

 

� Respons 

 

N = 12.095 (Responsratio 60,6%). 

Bruikbare respons: N = 11.099 (exclusief niet gewerkt voorbije vier weken en te hoge item 

non-respons). 

 

� Bevragingsmethode 

 

Schriftelijk, via postenquête 

 

� Respondent 

 

Werknemer 
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� Thema 

 

In kaart brengen van de Vlaamse arbeidsmarkt betreffende risico’s in de werksituatie, facetten 

van werkbaar werk en de effecten van werkbaarheidsknelpunten op gezondheid, absenteïsme, 

personeelsverloop en de haalbaarheid van werken tot de pensioenleeftijd. Leveren van 

vergelijkbaar cijfermateriaal voor verschillende werknemerscategorieën en sectorale 

werkbaarheidsprofielen. 

 

� Variabelen 

 

Achtergrondvariabelen 

− Anciënniteit bij huidige werkgever 

− Sector van tewerkstelling (22 categorieën) 

− Omvang bedrijf 

− Aard van de functie (6 categorieën) 

− Leidinggevend werk 

− Contracttype (vast / tijdelijk / interim) 

− Arbeidstijden (vol- / deeltijds; dag- / ploegendienst, nachtwerk; overuren; wijzigingen 

uurrooster) 

− Geslacht 

− Leeftijd 

− Diploma 

− Gezinssamenstelling 

 

Risico-indicatoren  Werkbaarheidsindicatoren  Werkbaarheidsgevolgen 

Werkdruk   Psychische vermoeidheid  Arbeidstevredenheid 

Emotionele belasting  Welbevinden in het werk  Gezondheidsklachten 

Taakvariatie   Leermogelijkheden   Werkverzuim 

Autonomie   Werk-privé balans   Verloop 

Ondersteuning leiding       Haalbaarheid 

pensioen 

Arbeidsomstandigheden 
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Toelichting indicatoren: 

Werkdruk: de mate van arbeidsbelasting vanuit kwantitatieve taakeisen, zoals werkvolume, 

werktempo, deadlines. 

Emotionele belasting: de mate van arbeidsbelasting vanuit contactuele taakeisen, inz. bij 

omgang met klanten (patiënten, leerlingen) of coördinatieopdrachten. 

Taakvariatie: de mate waarin de functie-inhoud een afwisselend takenpakket omvat en 

beroep doet op vaardigheden van werknemers. 

Autonomie: de mate waarin werknemers invloed hebben op de planning en organisatie van 

hun eigen werk – ‘regelmogelijkheden’. 

Ondersteuning directe leiding: de mate waarin werknemers door hun rechtstreekse chef 

adequaat gecoacht en sociaal gesteund worden. 

Arbeidsomstandigheden: de mate waarin werknemers blootgesteld worden aan fysieke 

inconveniënten in de werkomgeving en lichamelijke belasting. 

 

Psychische vermoeidheid: de mate waarin de door psychosociale arbeidsbelasting 

opgebouwde (mentale) vermoeidheid recuperabel is dan wel bij werknemers leidt tot 

spanningsklachten en verminderd functioneren: (problemen met) werkstress. 

Welbevinden in het werk: de mate waarin werknemers door de aard van de job (inhoud) 

werkbetrokken zijn/blijven dan wel gedemotiveerd raken: (problemen met) 

werkbetrokkenheid en motivatie. 

Leermogelijkheden: de mate waarin werknemers door formele opleidingskansen en de 

dagdagelijkse ervaring op de werkplek hun competenties al dan niet op peil kunnen houden en 

verder ontwikkelen in functie van hun inzetbaarheid op langere termijn: (onvoldoende) kansen 

tot bijblijven/competentie-ontwikkeling. 

Werk-privé-balans: de mate waarin de taakeisen in de werksituatie al dan niet 

belemmerende effecten hebben op de handelingsmogelijkheden in de ‘thuis’situatie: 

(problemen met) combinatie van arbeid met privé-leven. 

Arbeidstevredenheid: mate van algemene tevredenheid met het werk. 

Gezondheidsklachten: al dan niet last in afgelopen twee weken wat betreft moeilijk in slaap 

kunnen komen; spierpijnen in de ledematen; aanslepende vermoeidheid; nek- of 

schouderpijnen; maag- en darmklachten; hoofdpijn; pijn in borst of hartstreek; rugpijn; 

tintelingen/verdoofd gevoel in de ledematen; een onrustige of gestoorde slaap. Mate van last 

in afgelopen twee weken van emotionele problemen als angst, depressiviteit, geïrriteerdheid 

of neerslachtigheid. 
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Werkverzuim: Aantal keren en aantal dagen thuis voorbije jaar wegens ziekte / ongeval. 

Verloopintentie: Regelmatigheid overweging elders werk te zoeken gedurende afgelopen 

jaar. 

Haalbaarheid pensioen: Al dan niet benauwend idee dit werk tot aan pensioen te doen. 

 

� Voornaamste publicaties 

 

Bourdeaud’hui, R.; Janssens, F. & Vanderhaeghe, S. (2005), Nulmeting Vlaamse 

werkbaarheidsmonitor. Indicatoren voor de kwaliteit van de arbeid op de Vlaamse 

arbeidsmarkt, Brussel: SERV / STV. (URL: 

http://www.serv.be/dispatcher.aspx?page_ID=03-01-05-00-000). 

 

Bourdeaud’hui, R.; Janssens, F. & Vanderhaeghe, S. (2004), Vragenlijst welzijn en stress op 

het werk, Brussel: SERV / STV (URL: http://www.serv.be/dispatcher.aspx?page_ID=03-

01-05-00-000). 

 

� Plus- en minpunten databestand 

 

Pluspunten 

− Onderzoek maakt gebruik van gevalideerde meetinstrumenten (bv. VBBA). 

− Gelet op het uitgebreid gebruik van deze vragenlijst in België en Nederland zijn 

vergelijkingen met federale en Nederlandse gegevens mogelijk. 

− Bedoeling is om onderzoek periodiek te herhalen zodat cross-sectionele analyses mogelijk 

worden. 

− Transparante rapportage van het onderzoek. 

− Een reeks gezondheidsvariabelen zijn opgenomen in het bestand, zodat het verband tussen 

werkkenmerken en gezondheidsgevolgen geanalyseerd kan worden. 

 

Minpunten 

− Geen federaal databestand. 

− Methodologisch betwistbare operationaliseringen van concepten en stressmodellen. 

− Aanduiden van stressrisico’s zegt nog weinig over de achterliggende oorzaken van de 

stressrisico’s en bijgevolg ook weinig over mogelijke maatregelen om deze risico’s te 

beperken. 
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3.1.4 Nederlandse databanken 

 

PERMANENT ONDERZOEK LEEF SITUATIE – MODULE: GEZONDHEID & 

ARBEIDSKWALITEIT (POLS – GE - AROM) 

  

� Organisatie 

 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

Infoservice 

Postbus 4481 

6401 CZ HEERLEN 

Contactpersoon POLS: J.L.G. Beckers 

Tel.: + 31 45 570 72 59 

Mail: jbcs@csb.nl 

Contactpersoon POLS – GE – AROM: Dr. F.W.J. Otten  

Tel.: +31 45-5707275 

Mail: fttn@cbs.nl 

 

� Tijdstip 

 

Jaarlijks sinds 1997. 

POLS verenigt diverse vroegere surveys. In verband met arbeidskwaliteit is hierbij het 

Doorlopend Leefsituatie Onderzoek (DLO) relevant, dat jaarlijks van 1974 tot en met 1996 

werd uitgevoerd. 

 

� Universum 

 

POLS: basissurvey met standaardvragenlijst die alle respondenten beantwoorden. 

POLS – GE – AROM: POLS Gezondheid en Arbeidskwaliteit is een onderdeel van de POLS 

waarmee een deelsteekproef wordt bevraagd. 

De doelpopulatie van de module Gezondheid en Arbeid is de in Nederland woonachtige 

bevolking van 0 jaar en ouder in particuliere huishoudens. Werkenden worden bijkomend 

bevraagd over de arbeidsomstandigheden. 
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� Bron 

 

Gemeenstelijke Basisadministratie (GBA). 

 

� Steekproefkader 

 

Maandelijkse afzonderlijke aselecte steekproef uit de Gemeenstelijke Basisadministratie. 

Geselecteerde personen worden persoonlijk aangeschreven waarna de basisvragenlijst POLS 

wordt voorgelegd evenals een van de onderwerpmodules (in casu: gezondheid en kwaliteit 

van de arbeid). 

 

� Steekproef 

 

Jaarlijks N = 15.000 tot 20.000 (2003: N = 16.950). 

 

� Respons 

 

Jaarlijks N = 9000 tot 11.000  (2003: N = 9876: Responsratio 58%). 

 

� Bevragingsmethode 

 

Schriftelijke vragenlijst én mondelinge vragenlijst (CAPI). 

 

� Respondent 

 

Werknemer 

 

� Thema 

 

Het doel van de POLS-module Gezondheid en Arbeid is het schetsen van een zo volledig 

mogelijk overzicht van de ontwikkelingen in de gezondheidstoestand, het gebruik van 

medische en maatschappelijke voorzieningen, de leefstijl, waaronder arbeidsomstandigheden 

en het preventief gedrag van de Nederlandse bevolking.. 
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� Variabelen 

 

Thema’s 

− Fysische gezondheid 

− Psychische gezondheid 

− Functioneringsbeperkingen 

− Hulpmiddelengebruik 

− Vrije tijdsbesteding 

− Ziekten / aandoeningen 

− Gebruik preventieve gezondheidszorg 

− Gebruik medische voorzieningen 

− Gebruik geneesmiddelen 

− Arbeidsomstandigheden 

 

Variabelen m.b.t. arbeid 

− Beleving van het werk 

− Werkverzuim 

− Arbeidsongeval 

− Arbeidstijdregeling 

− Fysische arbeidsomstandigheden 

− Autonomie 

− Overleg 

− Discriminatie 

− Arbeidsinhoud 

− Werkdruk 

− Fit vereiste – beschikbare kwalificaties 

− Ontplooiingsmogelijkheden 

− Promotiemogelijkheden 

 

� Voornaamste publicaties 

 

CBS (2001), Arbeidsomstandigheden 2001: monitoring via personen, ’s-Gravenhage: Elsevier 

Uitgeverij. 
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Houtman I., de Vroome E. (2002), Arbeidsrisico's, gezondheidsklachten, secundaire analyses 

op Pols 1997, 1998 en 1999, Doetinchem: Elsevier.  

 

 

MONITOR ARBOCONVENANTEN (MA) 

  

� Organisatie 

 

SKB – Expertisecentrum voor Arbeid & Gezondheid (Stichting Kwaliteitsbevordering) 

Postbus 12354 

Joop Geesinkweg 821 

1096 AZ Amsterdam 

Tel: +31 20 – 46 27 880 

Contactpersoon: Jan Prins / Lyan Dijkstra 

Email: info@skb.nl 

URL: www.skb.nl 

 

� Tijdstip 

 

Permanent vanaf 2002, naargelang sectoren in een convenantstraject de MA aanwenden. 

 

� Universum 

 

Geen. Onderzoek wordt binnen de sectoren die een arbeidsconvenant afsluiten uitgevoerd op 

initiatief van de Branchebegeleidingscommissie (BBC). 

 

� Bron 

 

Variërend naargelang initiatiefnemende sector. 

 

� Steekproefkader 

 

Variërend naargelang initiatiefnemende sector.  
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� Steekproef 

 

Variërend naargelang initiatiefnemende sector. Echter niet meer dan 10% van alle 

werknemers in de sector (met een maximum van 3.000 respondenten). 

 

� Respons 

 

Variërend naargelang initiatiefnemende sector.  

Bepaalde modules hebben echter een bijzonder groot referentiebestand. Zo is bij SKB de 

module in verband met werkdruk en werkstress gebaseerd op de VBBA een bestand 

beschikbaar van ca. 400.000 respondenten uit 5.000 onderzoeken. 

Sectoren die met de MA een bevraging uitvoeren, dienen het bestand over te maken aan 

het SKB voor de verdere uitbouw van een landelijk bestand. 

 

� Bevragingsmethode 

 

Schriftelijke vragenlijst. 

 

� Respondent 

 

Werknemer 

 

� Thema 

 

De MA is een set van vragenlijstmodules waarmee arbeidsgebonden risico’s, 

gezondheidsklachten en gevolgen voor het werk in kaart gebracht worden.  

De MA maakt deel uit van de arboconvenanten-aanpak van het Nederlandse Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee het werkgevers- en werknemersorganisaties in 

de sectoren wil stimuleren om de belangrijkste arbeidsrisico’s in organisaties aan te pakken en 

werk te maken van een verzuim en reïntegratiebeleid in organisaties. Door een eenvormig 

instrument toepasbaar in alle sectoren naar voor te schuiven, hoeven niet alle sectoren zelf 

naar een geschikt instrumentarium op zoek te gaan en worden na afloop van het 

convenantstraject vergelijkende en algemene beleidsconclusies mogelijk gemaakt. 
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In hoofdzaak bestaat de MA uit gevalideerde en door het SKB sinds jaren gebruikte 

vragenlijstmodules waarvoor een uitgebreid referentiebestand is opgebouwd. 

 

� Variabelen 

 

De MA bestaat uit losse modules waarvan naargelang de sector enkele of alle kunnen worden 

aangewend in een convenantstraject. Indien een module gekozen wordt, dient deze echter wel 

integraal te worden opgenomen. Een selectie van vragen uit een module of aanpassingen in de 

vraagformuleringen zijn niet toegestaan. Maximaal bestaat de MA uit 8 modules. 

 

Tabel 5: Modules van de MA 

1: Persoonsgegevens Achtergrondgegevens 

2: Werkdruk en werkstress 

Werktempo en werkhoeveelheid 

Emotionele belasting 

Afwisseling in het werk 

Zelfstandigheid in het werk 

Relatie met directe leiding 

Plezier in het werk 

Herstelbehoefte 

Beperkingen en verzuim 

3: Fysieke belasting 

Aanwezigheid fysieke belasting 

Tillen  

Houding 

Repeterende bewegingen 

Kracht, trilling en beweging 

4: Beeldschermwerk 

Aanwezigheid beeldschermwerk 

Werktempo en werkhoeveelheid 

Werktaken 

Werktijden 

Werkplek 

Werkhouding 

Beeldscherm, toetsenbord, muis 
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5: Bewegingsapparaat 

Algemene klachten afgelopen 12 maanden 

Werkgerelateerdheid 

Specifieke oorzaken 

Beperkingen en verzuim 

6: Armen, nek en schouders 

Specifieke RSI-symptomen afgelopen 3 maanden 

Werkgerelateerdheid 

Specifieke oorzaken 

Beperkingen en verzuim 

Herstelbehoefte 

7: Agressie en geweld 

Lichamelijke agressie 

Serieuze bedreiging 

Lastig gedrag en pesten 

Letsel 

Beperkingen en verzuim 

Klachten 

8: Verzuim & reïntegratie 

Verzuimbeleid en reïntegratiebeleid 

Ziekteverzuim afgelopen 12 maanden 

Laatste verzuimgeval 

 

De modules in de Monitor zijn afkomstig van volgende auteursrechthebbende instanties: 

− SKB Expertisecentrum voor Arbeid & Gezondheid (www.skb.nl). 

− TNO Arbeid (www.arbeid.tno.nl) 

− VHP Ergonomie (www.vhp-ergonomie.nl) 

− IVP (Instituut voor Psychotrauma: www.ivp.nl) 

− AStri (Arbeid & Sociale Zekerheid: toegepaste research & informatie: www.astri.nl) 

 

� Voornaamste publicaties 

 

Dijkstra, L.; Kroft, H. & Oomkes, K. (red.) (2004), Handleiding Monitor Arboconvenanten: 

toelichting, gebruiksaanwijzing en technische specificaties, Den Haag: Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
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NATIONALE ENQUÊTE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (NEA) 

  

� Organisatie 

 

TNO Arbeid 

Postbus 718 

2130 AS Hoofddorp 

Contactpersoon: Dr. Peter Smulders  (+31 23 554 99 54; E-mail: p.smulders@arbeid.tno.nl). 

URL: http://www.tno.nl/kwaliteit_van_leven/arbeid_en_gezondheid/ 

 

� Tijdstip 

 

2003 (eerste afname). 

Tweejaarlijkse replicatie. 

 

� Universum 

 

Werkzame beroepsbevolking (15-64 jr.) excl. zelfstandigen. 

 

� Bron 

 

Niet bekend. 

 

� Steekproefkader 

 

A-selecte steekproef uit de beroepsbevolking. 

 

� Steekproef 

 

Niet bekend. 

 

� Respons 

 

N = 10.075 
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� Bevragingsmethode 

 

PAPI (papier) en CAWI (internet). 

 

� Respondent 

 

Werknemer. 

 

� Thema 

 

Op basis van deze dataset hebben we nu een representatief beeld van hoe het in Nederland is 

gesteld met zaken als autonomie in het werk, werkdruk, fysieke en emotionele belasting in het 

werk, intimidatie en agressie, gevaarlijk werk, gevaarlijke stoffen en bedrijfsongevallen, 

stress en RSI, ziekteverzuim, de rol van de arbodiensten etc.  

Het is de bedoeling de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden iedere twee jaar te 

herhalen, waardoor overheid en sociale partners als het ware de vinger aan de pols kunnen 

houden van werkend Nederland. De resultaten zullen fungeren als nationale ‘referentiedata’ in 

het kader van de Arboconvenanten (zie § 4.2) welke in diverse bedrijfssectoren afgesloten 

zijn/worden tussen de sociale partners en het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid.  

 

� Variabelen 

 

− Intimidatie en geweld op het werk 

− Werkdruk, emotionele belasting en herstelbehoefte 

− Lichamelijke werkbelasting 

− Beeldschermwerk 

− Lawaai op het werk 

− Gevaarlijke stoffen 

− Gevaarlijk werk 

− Arbeidsongevallen 

− Arbodienst en andere hulpverleners  

− Chronisch zieken en arbeidsgehandicapten 

− Doorwerken tot het 65-ste levensjaar 
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− Werken en zwangerschap  

− Arbomaatregelen 

 

� Voornaamste publicaties 

 

Smulders, P. & Van den Bossche, S. (2004), Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 

2003: eerste resultaten, Hoofddorp: TNO Arbeid. 

  

 

TNO ARBEIDSSITUATIESURVEY (TAS) 

  

� Organisatie 

 

TNO Arbeid 

Postbus 718 

2130 AS Hoofddorp 

Contactpersoon: Dr. Peter Smulders  (+31 23 554 99 54; E-mail: p.smulders@arbeid.tno.nl). 

URL: http://www.tno.nl/kwaliteit_van_leven/arbeid_en_gezondheid/ 

 

� Tijdstip 

 

2000 

Tweejaarlijkse replicatie 

 

� Universum 

 

Werkzame beroepsbevolking tussen 15 en 64 jaar (inclusief tijdelijke werknemers, uitzend- 

en oproepkrachten, zelfstandigen en freelancers).  

 

� Bron 

 

Niet bekend. 
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� Steekproefkader 

 

A-selecte steekproef uit de beroepsbevolking 

 

� Steekproef 

 

N = 8.230 (in 2000). 

 

� Respons 

 

N = 4.439 (in 2002). 

 

� Bevragingsmethode 

 

PAPI (papier) en CAWI (internet). 

 

� Respondent 

 

Werknemer 

 

� Thema 

 

Het hoofddoel van de TNO Arbeidssituatie Survey (TAS) is het ontwikkelen van een 

periodieke, consistente en representatieve datastroom met betrekking tot de arbeidssituatie 

van werkenden in Nederland, waardoor lange termijn trends gevolgd kunnen worden en 

inhoudelijke analyses herhaald plaats kunnen vinden. 

De TAS biedt de mogelijkheid om op betrouwbare wijze trends in arbeid te signaleren en 

ontwikkelingen te monitoren. De survey levert ook actuele benchmarkgegevens op die 

gebruikt worden voor branche- en/of bedrijfstakvergelijkende rapportages.  

TNO Arbeid gebruikt de databestanden om actuele thema’s te belichten. Dit is 

bijvoorbeeld gebeurd op het gebied van onderwerpen als loontevredenheid, werktijden, 

overwerk, de 24-uurs economie, computerwerk, werkdruk, burnout, emotionele belasting en 

intimidatie op de werkplek, etc.  
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De resultaten van de TAS zijn relevant voor beleidsmakers bij overheid en bedrijfsleven en 

voor HRM-, arbeidsmarkt en arbo-adviseurs. Het ministerie van SZW maakt gebruik van de 

TAS-resultaten in de Arbobalans.  

 

� Variabelen 

 

− Branche en beroep  

− Werkdruk, emotionele belasting en ‘burnout’  

− Fysieke belasting, beeldschermwerk en RSI  

− Autonomie en complexiteit van het werk  

− Deeltijdwerk, overwerk en thuiswerk  

− Flexibele werktijden en kinderopvang  

− Geluidsoverlast en fysisch-chemische belasting  

− Intimidatie op de werkplek  

− Promotiemogelijkheden, inkomen en inkomenstevredenheid  

− Gezondheid en ziekteverzuim  

− Personeelswerk, arbeid & zorgbeleid, opleiding en training  

− Werkzekerheid, binding aan het bedrijf en arbeidstevredenheid  

én op de vijf werknemers wil maatregelen tegen agressie. 

� Voornaamste publicaties 

 

TNO Arbeid (2001), Hoe denken Nederlanders over hun werk ...? Opzet, kwaliteit en eerste 

resultaten van de TNO-Arbeidssituatie Survey. Hoofddorp: TNO Arbeid. 

 

Houtman, I.; Smulders, P. & Klein Hesselink, J. (2004), Trends in Arbeid 2004, Hoofddorp: 

TNO Arbeid. 
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3.2 Inventaris databestanden naar organisatie die de gegevens verzameld heeft 

 

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk aangekondigd is, komen onder dit tweede punt 

databestanden aan bod die niet noodzakelijk voor wetenschappelijke doeleinden opgesteld 

zijn. Het gaat om databanken die in het bezit zijn van publieke dan wel private instellingen, en 

die meestal administratieve doeleinden dienen. Volgend overzicht geeft weer welke 

organisaties aan bod zullen komen, in de volgorde zoals ze in deze tabel staan. 

 

Tabel 6: Overzicht van de databestanden naar organisatie die de gegevens verzameld 

heeft 

1. Kruispuntbank sociale zekerheid: 

    Datawarehouse arbeidsmarkt1 

RIZIV 

RKW 

RSVZ 

RSZ 

RSZPPO 

RVA 

RVP 

FAO 

FBZ 

IMA 

CIMIRe 

POD maatschappelijke integratie 

2. Sociale-dienstengroepen2 Overkoepelend : USS 

Acerta 

ADMB 

Caritas 

Groep S 

HDP 

Partena 

SD Worx 

Securex 

                                                 
1 De instanties waarvan de data reeds volledig in de databank geïntegreerd is, staan in het cursief. De overige 
instanties voorziet men in de toekomst nog te integreren. 
2 De sociale groepen in het cursief, gaven geen antwoord en zijn bijgevolg niet opgenomen in het rapport. 
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3. Externe Diensten voor Preventie en      

    bescherming op het werk 

Idewe 

 

4. Vakbonden3 ACLVB 

ACV 

ABVV 

5. Consultancybureaus IDEA Consult 

 

De dertien criteria die gebruikt zijn om de databanken met een onderzoeksfinaliteit onder te 

verdelen, kunnen hier niet aangewend worden. Zulke informatie is niet altijd aanwezig of 

relevant voor de hier besproken databanken. Daarom is ervoor gekozen een andere indeling te 

hanteren. Namelijk: 

Organisatie: Korte omschrijving van de organisatie. Ontstaan, samenwerkingsverbanden, 

levensbeschouwelijke instelling,… komen onder dit punt aan bod. 

Contactgegevens: Een adres en indien mogelijk een contactpersoon met e-mail en 

telefoonnummer worden onder deze hoofding opgelijst. Doel is hierbij de persoon te 

vermelden die concreet gecontacteerd kan worden indien men gebruik wenst te maken van de 

data van de organisatie. 

Thema en variabelen: Doelstelling van het databestand en opgenomen variabelen die nuttig 

kunnen zijn voor onderzoek naar de eindeloopbaanproblematiek. 

Beschikbaarheid van de data: Of de data beschikbaar is voor onderzoek, en zo ja, na het 

volgen van welke procedure en tegen welke kostprijs. 

Voornaamste publicaties: De belangrijkste analyses en publicaties die met betrekking tot 

het databestand beschikbaar zijn. 

 

                                                 
3 Het ACLVB gaf geen antwoord en is bijgevolg niet opgenomen in het rapport. 
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3.2.1 Kruispuntbank sociale zekerheid: Datawarehouse arbeidsmarkt 

 

� Organisatie  

 

Onder beheer van het Federaal Wetenschapsbeleid is een permanent programma opgezet om 

federale socio-economische gegevensbanken samen te stellen, te verbeteren en/of 

gebruiksklaar te maken, het zogenaamde “Agora” programma. Het project “Datawarehouse 

arbeidsmarkt” kadert in dit programma. Doel is een metadatabank te creëren, waarin een 

aantal sociale gegevens van verschillende sociale zekerheidsinstellingen permanent gekoppeld 

worden. Deze koppeling gebeurt op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Met deze 

databank kan ingespeeld worden op gegevensaanvragen van onderzoeksinstellingen en de 

overheid. Op dit moment zijn de gegevens van het RIZIV, de RKW, het RSVZ, de RSZ, de 

RSZPPO en de RVA ingeladen. Momenteel wordt gewerkt aan de integratie van de gegevens 

van de RVP, het FAO, het FBZ, het IMA, CIMIRe en de POD Maatschappelijke Integratie4. 

 

� Contactgegevens  

 

Contactadres: Sint-Pieterssteenweg 375, 1040 Brussel,  

URL: http://www.ksz.fgov.be/nl/statistiques/stats_1.htm 

Contactpersoon: Chris Brijs van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank. E-mail: chris.brijs@ksz-bcss.fgov.be of tel. 02/741 83 67. 

 

� Thema en variabelen 

 

De variabelen zijn op het niveau van de persoon aan elkaar gekoppeld, op basis van het 

gecodeerde Identificatienummer van de Sociale Zekerheid (INSZ), wat meestal overeenstemt 

met het rijksregisternummer. Hierdoor zijn ook persoonskenmerken, zoals geslacht, 

geboortedatum, leeftijd, woonplaats en nationaliteit, beschikbaar. Ongeveer 85% van de 

bevolking wonend in België is gekend in het datawarehouse. Voorlopig zijn gegevens vanaf 

                                                 
4 RIZIV= Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; RKW= Rijksdienst voor kinderbijslag van 
werknemers; RSVZ= Rijksinstituut voor de sociale verzekering van zelfstandigen; RSZ= Rijksdienst voor 
sociale zekerheid; RSZPPO= Rijksdienst voor sociale zekerheid van de plaatselijke en provinciale overheden; 
RVA= Rijksdienst voor arbeidsvoorziening; RVP= Rijksdienst voor pensioenen; FAO= Fonds voor 
arbeidsongevallen; FBZ= Fonds voor beroepsziekten; IMA= Intermutualistisch agentschap; CIMIRe= Compte 
individuel multisectoriel Multisectoriële individuele rekening; POD Maatschappelijke Integratie= 
Programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. 
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het eerste kwartaal van 1997 (voor de RVA pas vanaf 1998) tot en met 2002 in het 

databestand opgenomen. De gegevens van 2003 is men op dit ogenblik aan het inladen. 

Volgende groepen van variabelen, interessant voor eindeloopbaanonderzoek, zijn 

beschikbaar5:  

− variabelen rond de arbeidsprestatie en het arbeidsregime; 

− variabelen rond het brugpensioen; 

− variabelen rond invaliditeit, onder andere ook variabele over ziekte of aandoening op basis 

waarvan de persoon in kwestie als invalide erkend is door de GRI; 

− variabelen rond loopbaanonderbreking, zoals sector waarin loopbaanonderbreker 

tewerkgesteld is en onder welk statuut (o.a. vermindering prestaties vijftigplussers); 

− variabelen rond de werkgever, bijvoorbeeld voornaamste activiteitssector van de 

werkgever volgens de Nace-Bel-nomenclatuur en het paritair comité waartoe hij/zij 

behoort. 

Dit houdt in dat voor de zelfstandigen het beroep gekend is, daar het RSVZ werkt met 

(betrouwbare) beroepencodes. De Nace code voor zelfstandigen is minder betrouwbaar. Voor 

de werknemers is het beroep niet gekend, maar wel de sector, via de Nace code, die voor de 

werknemers wél betrouwbaar is. Vergelijkingen doorheen de tijd, voorlopig voor de periode 

1997-2003, zijn mogelijk.  

 

� Beschikbaarheid van de data  

 

Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de basistoepassingen en de 

gegevensaanvragen op maat. Het eerstgenoemde betreft toepassingen waarbij volgens een 

bepaalde regelmaat een aantal standaardstatistieken worden berekend. Hiervoor moet geen 

aanvraagprocedure doorlopen worden. De basistoepassingen worden aangeboden op een cd-

rom die via de website besteld kan worden6. Voor specifieke gegevens die niet in de 

basistoepassingen weergegeven worden dient een gegevensaanvraag op maat ingediend te 

worden. Kunnen gegevens door één enkele sociale zekerheidsinstelling geleverd worden, dan 

moet de aanvraag aan deze instelling gericht te zijn. Zijn gegevens van meerdere instellingen 

noodzakelijk, dan is de Kruispuntbank het aanspreekpunt. De mededeling van anonieme, 

gecodeerde en niet-gecodeerde gegevens van persoonlijke aard vergt telkens de goedkeuring 

                                                 
5De volledige lijst met variabelen, alsook het codeboek, bevinden zich op Internet: 
http://www.ksz.fgov.be/documentation/nl/statistiques/Variabelenlijst.pdf. en  
http://www.ksz.fgov.be/documentation/nl/statistiques/Codeboek.pdf.  
6 http://www.ksz.fgov.be/nl/statistiques/stats_1.htm#cdrom 
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van het Beheerscomité en een advies (anonieme) of machtiging (gegevens van persoonlijke 

aard) van het Sectoraal comité (= de commissie die toeziet op de privacy) van de sociale 

zekerheid7. 

 

� Voornaamste publicaties 

 

Er zijn voorlopig twee cd-roms met de basistoepassingen beschikbaar, de editie 2000 en de 

editie 2001. In de maanden juli/augustus wordt de cd-rom voor 2002 verwacht.  

 

Kruispuntbank Sociale Zekerheid (2004). Basistoepassingen datawarehouse arbeidsmarkt – 

editie 2000. [CD-ROM]. Brussel: KSZ. 

 

Kruispuntbank Sociale Zekerheid (2005). Basistoepassingen datawarehouse arbeidsmarkt – 

editie 2001. [CD-ROM]. Brussel: KSZ 

 

Voor de periode van 1992 tot en met 2005 zijn de adviezen8 en machtigingen9 op het Internet 

terug te vinden. Deze worden dikwijls verleend aan instellingen van sociale zekerheid 

omwille van operationele doeleinden (bijvoorbeeld het RIZIV kan gegevens nodig hebben 

van een andere instantie), maar ook aan onderzoeksinstellingen voor wetenschappelijke 

doeleinden. Op basis van deze lijsten is het mogelijk een idee te krijgen van de analyses die al 

met deze data uitgevoerd zijn. 

 

Voor een aantal organisaties waarvan de gegevens pas in de toekomst beschikbaar zullen zijn 

via de Kruispuntbank, is nagegaan welke gegevens zij juist aanbieden. Op volgende bladzijde 

komen achtereenvolgens het IMA en het Fonds voor Beroepsziekten aan bod. 

 

                                                 
7 http://ksz-bcss.fgov.be/documentation/nl/statistiques/Gegevensaanvraag.pdf. De volledige handleiding voor 
het gebruik van de Datawarehouse arbeidsmarkt bevindt zich ook online: 
http://www.ksz.fgov.be/documentation/nl/statistiques/Gebruikershandleiding.pdf 
8 http://www.ksz.fgov.be/nl/organisation/avis_1.htm 
9 http://www.ksz.fgov.be/nl/organisation/autorisation_1.htm 
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MUTUALITEITEN: HET IMA OF INTERMUTUALISTISCH AGENTSCHAP 

 

� Organisatie 

 

Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) is een vzw die in oktober 2002 door de zeven 

verzekeringsinstellingen (VIs) werd opgericht. Het IMA is een natuurlijke informatiebron en 

onderzoekspartner voor tal van analyses en studies met betrekking tot de gezondheidszorg en 

de ziekteverzekering. 

Verbonden VIs:  

− Christelijke mutualiteit: landsbond@cm.be 

− Neutraal Ziekenfonds: info@lnz.be 

− Socialistische mutualiteit: unms@mutsoc.be 

− Liberale mutualiteit: info@mut400.be 

− Onafhankelijk ziekenfonds: info@mloz.be 

− Hulpkas ziekte- en invaliditeitsverzekering: info@caami-hziv.fgov.be 

− Kas voor geneeskundige verzorging NMBS: 900.css-kgv@b-holding 

 

� Contactgegevens  

 

Contactadres: Sint-Pieterssteenweg 373, 1040 Brussel, URL: www.nic-ima.be 

Contactpersoon: Dr. Jan Van Emelen, Directeur Strategische studies en Communicatie.  

Tel. +32(0)2/778 92 15 - GSM 0495/24 11 13 - E-mail: M500JVN@mloz.be 

Union Nationale des Mutualités Libres - Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 

Rue Saint-Hubert 19 Sint- Huibrechtsstraat - Bruxelles 1150 Brussel – www.mloz.be 

 

� Thema en variabelen 

 

In functie van het te onderzoeken onderwerp worden vanuit elke VI gerichte dataselecties en -

leveringen uitgevoerd volgens een gestandaardiseerde opmaak.  

Via een intermediaire organisatie worden deze bestanden geanonimiseerd en 

samengevoegd en vervolgens aan het overeenkomstige projectteam ter beschikking gesteld 

die ze analyseert met behulp van de werkmiddelen van "business intelligence". 

Na de oplevering van het project, worden de gegevens die met dat doel verzameld werden, uit 

de IMA bestanden verwijderd. 
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De intermutualistische gegevens zijn exhaustief en bevatten gedetailleerde informatie over 

de continue en integrale zorg van elke patiënt, en dit over een lange tijdsspanne. Mutualiteiten 

verzamelen in hoofdzaak data m.b.t. het gezondheidszorgverbruik van hun leden. 

Gezondheidsverbruik kan een indicator zijn voor de gezondheidstoestand. Er zijn ook 

diagnostische gegevens verzameld door de controlerende artsen, maar zeer summier. De 

verstrekte zorg kan in relatie worden gebracht met een noemerpopulatie, waarvan een hele 

reeks socio-demografische karakteristieken gekend zijn. Helaas horen werknemerskenmerken 

hier niet bij. Precies daarom is een toekomstige koppeling van de gegevens van het IMA aan 

de overige gegevens in de Kruispuntbank zo interessant: enkele werknemerskenmerken zoals 

sector van tewerkstelling kunnen dan aan het gezondheidsverbruik, en dus in zekere mate ook 

de gezondheidstoestand, gelinkt worden. Op dit moment werkt men nog aan deze integratie.  

 

� Beschikbaarheid van de data  

 

Het IMA is bereid mee te werken aan een eventueel onderzoek wat de eindeloopbaan betreft. 

Middelen en modaliteiten worden bij samenwerking besproken. Dit proces kan een aantal 

maanden in beslag nemen, daar het verwerven van de goedkeuring van de verschillende 

partners noodzakelijk is. 

 

� Voornaamste publicaties 

 

Niet bekend. 

 

 

HET FBZ OF FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN 

 

� Organisatie 

 

Het fonds voor de beroepsziekten is een publieke sociale zekerheidsinstelling die belast is met 

de volgende opdrachten: 

− Schadeloosstelling van beroepsziekten (niet voor zelfstandigen, vrije beroepen en 

bijzondere statuten vb NMBS) 

− Studie 

− Preventie 
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− Behandeling van beroepsziekten 

 

� Contactgegevens  

 

Contactadres: Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel,  

URL: http://www.fbz.fgov.be 

Contactpersoon: Hector Dewaele, E-mail Hector.dewaele@fmp-fbz.fgov.be  

 

� Thema en variabelen 

 

Het FBZ verzamelt gegevens sinds 1963 en verwerkt deze in een jaarverslag.  

Volgende data is relevant in het kader van de eindeloopbaanproblematiek: 

− Gegevens over de aangiften door arbeidsgeneesheren;  

− Informatie over de schadeloosstelling van beroepsziekten. 

Ingediende aanvragen en beslissingen wegens arbeidsongeschiktheid worden telkens 

weergegeven volgens: 

− Gesloten lijstsysteem en open lijstsysteem; 

− De privé- en de openbare sector; 

− Eerste aanvragen, herzieningen, beslissingen en verwerpingen, uitkeringen; 

− Per diagnose, industrie, beroep, leeftijd, nationaliteit en woonplaats; 

− Evolutie van het aantal ingediende aanvragen; 

Aanvragen en beslissingen als gevolg van van overlijden worden weergegeven volgens: 

− Leeftijd, geslacht, gesloten en open lijstsysteem, privé en openbare sector. 

 

� Beschikbaarheid van de data  

 

Analyses kunnen snel en kosteloos aangevraagd worden. Het meer specifiek analyseren van 

deze gegevens volgens sectoren, beroepen en leeftijd kan informatie opleveren voor een 

gericht preventiebeleid. 
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� Voornaamste publicaties 

 

Het FBZ publiceert jaarverslagen. Deze zijn beschikbaar op Internet www.fmp-fbz.fgov.be of 

aan te vragen op Cd-rom.  

 

Fonds voor de beroepsziekten. (2003). Fonds voor de beroepsziekten, Brussel. Jaarverslag. 

Brussel: FBZ.  

 

 

3.2.2 Sociale-dienstengroepen 

 

Sociale-dienstengroepen zijn samenwerkingsverbanden tussen verschillende private 

instanties, die zich verenigen opdat zij samen een geïntegreerd en complementair 

dienstenpakket aan de klant, in casu de werkgever, kunnen aanbieden. In één groep en onder 

één naam verenigen zich zo sociale secretariaten, sociale verzekeraars (onder andere 

verzekeraars wat betreft arbeidsongevallen of sociale verzekeringen voor zelfstandigen), 

externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, kinderbijslagfondsen, 

ziekenfondsen, ondernemingsloketten, medische controle-instanties, HR ondersteunende 

diensten enzovoort. Het oogmerk is commercieel, namelijk een zo stevig mogelijke 

marktpositie veroveren, door “samen sterk te staan” en met de verschillende specialismen de 

volledige markt te omvatten.  

In eerste instantie wordt gekeken naar de databestanden die aanwezig zijn bij de 

belangrijkste sociale-dienstengroepen. Wanneer de partners in deze sociale groepen apart data 

beheren, wordt dit bij de betreffende groep aangeduid. Van de vijf grootste en belangrijkste 

Externe Preventiediensten behoren er vier tot een dergelijke groep, namelijk Arista, Ikmo, 

MSR Famedi en Securex. IDEWE is afzonderlijk opgenomen onder punt 3.2.3, omdat ze als 

enige van de vijf belangrijkste externe diensten niet tot een dergelijke sociale-dienstengroep 

behoort.  

De contactnames verliepen via de sociale secretariaten, met name via de Unie van de 

Erkende Sociale Secretariaten van Werkgevers. Deze Unie heeft in naam van alle sociale 

secretariaten een algemeen antwoord gegeven op de vraag naar de beschikbaarheid van de 

databanken.  
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UNIE VAN DE ERKENDE SOCIALE SECRETARIATEN VAN WERKGEVERS 

 

� Organisatie 

 

De USS is een erkende beroepsvereniging voor sociale secretariaten van werkgevers. 

 

� Contactgegevens 

 

Contactadres: Accolaystraat 40, 1000 Brussel 

Contactpersoon: Walter Reynders (Afgevaardigd bestuurder), Tel.:02/230.27.23, E-mail 

uss@uss.be 

 

� Thema en variabelen 

 

De erkende sociale secretariaten verzamelen bij hun aangesloten leden enkel de gegevens die 

nodig zijn voor de uitvoering van hun contractuele opdracht. Deze gegevens zijn strikt 

vertrouwelijk en blijven eigendom van de werkgevers. 

 

� Beschikbaarheid van de data 

 

Erkende sociale secretariaten kunnen wel overwegen mee te werken aan de garing van 

statistisch materiaal, voor zover deze gegevens niet reeds beschikbaar zijn bij de officiële 

instanties. De Raad van bestuur van de Unie beslist over de opportuniteit van een dergelijke 

medewerking en adviseert zijn leden hieromtrent. 

Om te kunnen oordelen over een verzoek is onder andere volgende informatie belangrijk: 

− Wat is de finaliteit van het onderzoek? Kan dit leiden tot beleidsopties die de patronale 

wereld aanbelangen? 

− Welke instanties zijn betrokken bij deze studie en wie ontvangt de besluiten van de 

studie? 

− Binnen welke structuren worden die gegevens opgevraagd en op welke wijze worden ze 

behandeld? Is er een link met officiële gegevensstromen of is het puur ad hoc? 

− Is er een kostprijsvergoeding voorzien voor de garingsinspanning? 
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� Voornaamste publicaties 

 

Geen. 

 

 

ACERTA 

 

� Organisatie 

 

De sociale-dienstengroep Acerta richt zich tot zelfstandigen, werkgevers en gezinnen met een 

ondernemingsloket, een sociaal secretariaat, een sociaal verzekeringsfonds, een 

kinderbijslagfonds en een consultancybureau.  

 

� Contactgegevens 

 

Contactadres: Acerta Sociaal Secretariaat, Diestsevest 14, 3000 Leuven, URL: www.acerta.be 

Contactpersoon: Carlos De Smet, Tel. 016-24 63 13, Gsm 0477-27 70 43, E-mail: 

carlos.de.smet@acerta.be 

 

� Thema en variabelen 

 

Enkel het sociaal secretariaat beschikt over een databank. In dit databestand zitten een aantal 

bruikbare kenmerken van werknemer en tewerkstelling: geslacht, leeftijd, woonplaats, datum 

van indiensttreding, datum van uitdiensttreding en reden ervan (de duur van de tewerkstelling 

kan dus berekend worden), huidig en vorig type contract of statuut van de persoon in kwestie, 

sector van tewerkstelling of type activiteit van de RSZPPO-klant en of men tewerkgesteld is 

bij bedrijf in herstructurering / in moeilijkheden. 

Verder bevat deze dataset variabelen rond de start- en de einddatum van de werkloosheid 

en van de ziekte/invaliditeit van ontslagen statutairen, de datum waarop het brugpensioen 

ingaat, of de werknemer mindervalide is voor de RSZ en of de werknemer RIZIV-

onderworpen is 
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� Beschikbaarheid van de data 

 

Acerta werkt op dit ogenblik samen met een professor aan een Vlaamse universiteit. In het 

kader van deze samenwerking worden de databestanden van Acerta gebruikt voor 

wetenschappelijk onderzoek. Pas na afloop van deze samenwerking is een nieuwe 

samenwerking, waarvan alle modaliteiten overeengekomen dienen te worden, mogelijk. 

 

� Voornaamste publicaties 

 

Niet bekend. 

 

 

ALGEMEEN DIENSTBETOON VOOR DE MIDDENSTAND 

 

� Organisatie 

 

Deze sociale-dienstengroep richt zich tot ondernemers en zelfstandigen, onder andere 

specifiek zij die in de bouw werkzaam zijn, tot accountants, sollicitanten en particulieren. 

Vooral KMO’s doen een beroep op de diensten van de sociale groep. De groep bestaat onder 

andere uit het ADMB Sociaal bureau (sociaal secretariaat sinds 1942), KMO direct (een 

ondernemingsloket), IKMO (Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, 

origineel van Christelijke signatuur), SVMB (o.a. sociaal statuut van zelfstandigen en 

vormings- en studiedienst), ADMB verzekeringen, ADMB select (rekruterings- en 

selectiebureau), ADMB school (opleidingen, seminaries en informatiesessies), ADMB interim 

(uitzendbureau), ADMB kinderbijslagfonds (voor werknemers, operationeel sinds 1926) en 

ADMB afwezigheidscontrole (organiseert de medische controle op werknemers bij ziekte of 

arbeidsongeval).  

 

� Contactgegevens 

 

Contactadres: ADMB VZW, Sint Clarastraat 48, 8000 Brugge, Tel. : 050/474 111, URL : 

www.admb.be 

Contactpersoon: ADMB sociaal secretariaat: Heino Verbeke, E-mail : 

heino.verbeke@admb.be 
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IKMO externe dienst: Joan Declerck (administratief directeur), E-mail: 

joan.deklerck@ikmo.be, Tel.: 050/ 47 47 70 

SVMB sociaal verzekeringsfonds: Rik Verhulst, E-mail: rik.verhulst@kmodirect.be 

 

� Thema en variabelen 

 

De Groep ADMB verzamelt geen data. Het sociaal secretariaat, de externe dienst IKMO en 

het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen SVMB bezitten wel databestanden.  

Het ADMB sociaal bureau heeft in haar databank een aantal gegevens rond 

werknemerskenmerken zitten, zoals geslacht, leeftijd, het uitgeoefende beroep en de sector 

van tewerkstelling, en een aantal gegevens rond de arbeidsvoorwaarden. Ook bevat deze 

databank informatie rond arbeidsongeschiktheid, vervroegd pensioen en brugpensioen. Deze 

data wordt sinds 1994 verzameld, enkel met het oog op loonsadministratie. 

 

� Beschikbaarheid van de data 

 

Deze data kan eventueel bekomen worden. Hiertoe moet een mail gericht worden aan de 

contactpersoon, die normaal gezien zelf en binnen een redelijke termijn (ongeveer 2 weken) 

beslist over de aanvraag. Graag zou men in ruil een kopie krijgen van het onderzoeksrapport. 

 

� Voornaamste publicaties 

 

Er is tot nog toe geen onderzoek gevoerd op deze data. Er zijn derhalve evenmin publicaties 

beschikbaar. 

 

 

GROEP S 

 

� Organisatie 

 

De Groep S sociale verzekeringskas voor zelfstandigen en het Groep S sociaal secretariaat 

zijn beide historisch ontstaan uit de bouwsector, in 1939. Doel was, en is nog steeds, de 

werkgevers en zelfstandigen te ontlasten van alle formaliteiten die voorgeschreven worden 

door de sociale wetten. Hiertoe bieden zij volgende diensten aan: sociaal secretariaat, 
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sociaalrechtelijke bijstand, beheersinformatica, personeelsselectie, specifieke diensten voor 

bouwbedrijven, sociale verzekeringenkas, kinderbijslagfonds, en door samenwerking met 

partners, namelijk het ziekenfonds Euromut en een externe dienst voor preventie en 

bescherming op het werk, kunnen ook de daarbijhorende diensten door Groep S aangeboden 

worden. 

 

� Contactgegevens  

 

Contactadres: Ursulinenstraat 2A, 1000 Brussel, URL : www.groeps.be 

Contactpersoon: Barbara Michiels, tel. 02/507 17 38 

 

� Thema en variabelen 

 

Via de sociale verzekeringskas voor zelfstandigen worden gegevens i.v.m. zelfstandigen in 

dataset bewaard. Hetzelfde geldt voor de werknemers, via de sociale secretariaten, en wat 

betreft de kinderbijslag via het kinderbijslagfonds. Er gebeurt geen dataverzameling op het 

niveau van de sociale groep. Er zijn met andere woorden drie verschillende databanken 

aangelegd. Deze bevatten enkel de gegevens die nodig zijn voor het vervullen van de 

respectieve taken, die onder “Organisatie” beschreven staan. Het betreft enkele 

persoonsgegevens, zoals rijksregisternummer en geboortedatum van de werknemers, en 

bijvoorbeeld ook of de werknemer met brugpensioen is, een canada dry regeling geniet,… 

Volgens de contactpersoon zijn deze gegevens volledig gecentraliseerd bij de RSZ en RSVZ, 

waardoor het interessanter is die gegevens daar op te vragen. 

 

� Beschikbaarheid van de data  

 

Men werd nog nooit geconfronteerd met een vraag naar gegevens voor onderzoek. Daarom is 

er ook geen specifieke aanvraagprocedure uitgewerkt. De contactpersoon vermoedt dat het 

moeilijk is aan deze data te geraken, omdat de wet op de privacy weinig speelruimte laat. 

Allicht zouden eventueel gegevens over bepaalde onderdelen (dus selectief) vrijgegeven 

kunnen worden, binnen de speelruimte van de wet op de privacy. 
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� Voornaamste publicaties 

 

Tot nu toe heeft men nog geen onderzoek op deze data uitgevoerd. Er bestaan enkel 

statistieken die voor eigen gebruik opgesteld, maar niet gepubliceerd worden.  

 

 

SECUREX 

 

� Organisatie 

 

Een kas tegen arbeidsongevallen, een kinderbijslagfonds, een ziekenfonds en een sociaal 

secretariaat, opgericht tussen 1905 en 1946, vormen de voorlopers van het huidige Securex, 

waarvan de wortels in de textielsector liggen. Vandaag noemt deze sociale-dienstengroep 

zichzelf de grootste, apolitieke en financieel onafhankelijke sociale groep van heel België. 

Via overnames in binnen- en buitenland tracht men de eigen positie nog te versterken. 

Volgende organismen maken deel uit van Securex: sociaal secretariaat, rekencentrum, 

verzekeringskas arbeidsongevallen, vereniging voor onderlinge verzekering van allerlei 

risico’s, externe dienst voor preventie en bescherming, kinderbijslagfonds, HR solutions, vrij 

sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, centrum voor sociale informatie en bijstand aan 

KMO’s en zelfstandigen, ziekenfonds, medisch-sociale dienst van het ziekenfonds, Securex 

invest, medische controle, ondernemingsloket en een aantal van bovengenoemde organismen, 

maar dan voor de Franse markt. 

 

� Contactgegevens 

 

Contactadres: Genèvestraat 4, 1140 Brussel, URL: www.securex.be 

Contactpersoon: Patrick Lootens, Business Innovation Manager Securex Group. 

 Tel: +32 476 46 43 17, E-mail: patrick.lootens@grhmanagement.com  

 

� Thema en variabelen 

 

Securex verzamelt data voor zijn verschillende diensten in SAS. De nuttigste data zijn 

voorlopig afkomstig van het sociale secretariaat (SSS). De externe dienst van Securex heeft 
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slechts beperkte informatie, maar verzamelt recent nieuwe data, onder de noemer ‘Ergomed’. 

Dit databestand kan mogelijk eveneens nuttig zijn voor eindeloopbaanonderzoek.  

Van de data afkomstig van het sociale secretariaat is in het bijzonder de verzamelde data 

voor de ‘klant’ interessant: 

− Signaletiek: Firma >departement >categorie> contract; 

− Berekende lonen; 

− Gegevens over arbeidsongeschiktheid, ziekte, arbeidsongeval; 

− Dimona; 

− Contractuele gegevens: in dienst, uit dienst ….; 

− Werknemers gegevens. 

Voor de externe dienst verzamelt Securex recent data in ‘Ergomed’. 

− Op het niveau van de werkgever kunnen bijvoorbeeld het aantal werknemers per categorie 

en risico’s worden beheerd; 

− Op het niveau van de werknemer kan het aantal ongevallen, afwezigheden, ziektes, 

werkpostklachten,… worden opgevraagd. Een link met het medische dossier is mogelijk. 

Dit kan per werknemer per werkgever maar ook los van de zetel: 

− Het medisch dossier bevat gegevens over anamnese, klinisch onderzoek, laboresultaten,… 

Voorbeeld van analyse: “Ziekteverzuim in de gezondheidssector”. Securex analyseert de 

verzuimfrequentie in de gezondheidssector en zoekt naar medische redenen van afwezigheid. 

Er wordt een vergelijking gemaakt tussen alle sectoren en de gezondheidssector. 

 

Enkele resultaten 

− Van het totale aantal ziektedagen is in de gezondheidssector 24% arbeidsgerelateerd; voor 

alle sectoren bedraagt dit cijfer 21,7%;  

− Psychische problemen komen in de gezondheidszorg meer voor, problemen met het 

bewegingsapparaat iets minder maar ze blijven wel belangrijk; 

− Beide bovenvermelde problemen vertonen een sterke relatie met het werk; 

− Securex pleit voor een globaal presenteïsme beleid. 

 

� Beschikbaarheid van de data  

 

Securex heeft interesse voor onderzoek in een win-win context. 
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� Voornaamste publicaties 

 

Securex Groep (01.12.2004). SAS-rapportering / Ziekteverzuim: cijfers, medische redenen en 

oplossingen. Paper gepresenteerd op congres van 02.12.2004. 

 

 

SD WORX 

 

� Organisatie 

 

De Sociale Dienst VEV werd in 1945 opgericht als erkend sociaal secretariaat, door het 

Vlaams Economisch verbond. De sociale-dienstengroep SD WORX bestaat sinds 1992. 

Vandaag profileert SD WORX zich als HR dienstenbedrijf en biedt in die optiek een 

volledige dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel met loonberekening, 

loonadministratie, opleiding, informatie, sociaaljuridische, fiscale en HR adviesverlening, 

gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse. Hiertoe 

beschikken ze over een sociaal secretariaat, een dienst voor juridisch advies (met consultants) 

en een dienst voor opleidingen (met opleidingsdeskundigen).  

 

� Contactgegevens 

 

Contactadres:   Brouwersvliet 5B   2000 Antwerpen, URL: www.sdworx.be,  

Tel: 03 - 220.22.69    

Contactpersoon: Veerle de Jong,  Coördinator Communicatie, Tel:  03 - 234.16.35 of  

0478 - 26.26.19, E-mail veerle.dejong@sdworx.be 

 

� Thema en variabelen 

 

SD WORX heeft in november 2004 een project opgestart rond leeftijdsbewust 

personeelsbeleid. Doel is werkgevers wat dit thema betreft te kunnen adviseren. 

SD WORX stelt hierbij naar leeftijdsbewust personeelsbeleid te kijken vanuit een 

geïntegreerde aanpak: de juridische en HR aspecten en invalshoeken worden gecombineerd. 

Enkel zo is volgens hen deze problematiek in haar totaliteit en complementariteit te 

benaderen. Hierbij wordt enerzijds gefocust op de verschillende leeftijdsgroepen, die elk 
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eigen accenten en acties vragen, anderzijds wordt – vanuit generatiemanagement – het 

leeftijdskritische aspect van een personeelsbeleid benadrukt. Drie bronnen vormen de input: 

Allereerst de zogenaamde “Datawarehouse”. Deze datacollectie bestaat uit 21.196 

ondernemingen en 477.642 werknemers. De steekproef is volgens SD WORX representatief 

voor gans België. Analyses op werknemerskenmerken (waaronder ook functiecode), statuut, 

geslacht, leeftijd, … enerzijds en werkgeverskenmerken, omvang, sector, regio, … anderzijds 

bieden uiteenlopende invalshoeken op leeftijdsbewust personeelsbeleid.  

Ten tweede een bevraging bij 3.500 werknemers over diverse aspecten van tevredenheid, 

werkzekerheid enzovoort. 

 

Beschrijving 

Het HR Kenniscentrum voert sinds 2002 onderzoek uit naar de personeelstevredenheid in 

België. Daarbij wordt gepeild naar de tevredenheid over de job zelf, over de financiële 

vergoedingen en extralegale voordelen, over de leer- en doorgroeimogelijkheden, de 

collega’s, de directe leidinggevende, de eigen afdeling, de werktijden en 

werkomstandigheden, de andere afdelingen, het management en beleid en de 

bedrijfscultuur. Naast deze vragen naar arbeidstevredenheid wordt aan de respondenten nog 

een hele reeks andere vragen voorgelegd. Dit jaar peilde SD WORX bijvoorbeeld naar een 

aantal aspecten van het einde van de loopbaan: verwachte en gewenste (brug)pensioenleeftijd, 

intentie om minder te gaan werken, … 

 

Steekproef 

In 2005 bestaat de steekproef uit werknemers verspreid over alle regio’s en sectoren, 

gekend volgens de parameters leeftijd, geslacht, anciënniteit, functieniveau, … In totaal zijn 

3500 werknemers bevraagd. De steekproef is een representatief staal van de Belgische 

bevolking, en is “tevens een realistische weerspiegeling van de arbeidsmarkt”. 

 

Methodologie 

In een vragenlijst bestaande uit een 80-tal vragen is nagegaan hoe tevreden de Belgische 

werknemers zijn over hun werksituatie en hoeveel belang ze hechten aan de verschillende 

aspecten. De deelnemers scoren zowel het belang als de tevredenheid op een schaal van 1 tot 

en met 10. De bevraging is volledig anoniem afgenomen en voor het bepalen van de 

steekproef zijn de verhoudingen zowel qua geslacht, statuut, leeftijd, taal als qua 

personeelsgrootte en privé- en overheidssector gerespecteerd, om zo goed mogelijk de 
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Belgische arbeidsmarkt in kaart te brengen. Bij de statistische verwerking en de analyse van 

de gegevens is steeds rekening gehouden met een voldoende respons om de representativiteit 

en het realiteitsgehalte van de bevindingen te waarborgen. 

Ten derde het onderzoek met focusgroepen. In het voorjaar van 2005 heeft SD WORX 

focusgroepen met klanten, over leeftijdsbewust personeelsbeleid, georganiseerd. Een aantal 

krachtlijnen werden gebundeld.  

 

� Beschikbaarheid van de data  

 

SD WORX wil samenwerken met universiteiten maar onder strikte contractuele voorwaarden. 

De beschikbaarheid van de data is in afspraak met Veerle De Jong en neemt sowieso enkele 

maanden in beslag. Momenteel voert Karin Goyvaerts, in het kader van een doctoraat, 

onderzoek uit op de relevante data van SD. SD geeft er de voorkeur aan om met één 

onderzoekspartner per databestand te werken, waardoor de data momenteel niet beschikbaar 

zijn. 

  

� Voornaamste publicaties 

 

Voor werkgevers voorziet SD WORX ten eerste een actiesite over leeftijdsbewust 

personeelsbeleid, URL: www.sd.be/leeftijd. Rond vier clusters moet een dergelijk beleid 

uitgebouwd worden: loopbaan-vorming-ontwikkeling, beloning-verloning, work-life balance 

en coaching. 

Ten tweede is er het lopende onderzoek door Karin Goyvaerts van het Steunpunt 

Gelijkekansenbeleid, consortium UA-LUC. Zij maakt gebruik van de Datawarehouse SD 

WORX. Haar doelstelling is het in kaart brengen van de aanwezigheid van leeftijden over 

sectoren, regio’s, enzovoort. Zij onderzoekt tevens de aanwezigheid van functies in alle 

leeftijdsgroepen. Een publicatie hieromtrent wordt nog verwacht. 

Ten derde biedt SD WORX op haar website nog een aantal publicaties aan. Het gaat 

voornamelijk om commerciële producten die werkgevers kunnen aankopen. Zoals een 

werktevredenheidsmeting bij de eigen werknemers, waarvan de resultaten vergeleken worden 

met een representatieve steekproef voor de ganse Belgische bevolking. Deze laatste is de 

hierboven al vermelde jaarlijkse bevraging van 3500 werknemers. 
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3.2.3 Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk: IDEWE 

 

� Organisatie 

 

IDEWE is de grootste Belgische externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

Ze staat vooral sterk in Vlaanderen met een marktaandeel van ongeveer 26% en recent is de 

vzw ook actiever in Wallonië. Origineel is de organisatie van christelijke signatuur. IDEWE 

werkt samen met AristA (eveneens een externe preventiedienst, hoort onder de sociale-

dienstengroep HDP) en met IBEVE (het instituut voor bedrijfsveiligheid). Zowel medisch 

toezicht als alle interdisciplinaire aspecten van risicobeheersing kunnen door IDEWE 

gerealiseerd worden. 

 

� Contactgegevens 

 

Contactadres: Interleuvenlaan 58, 3001 Heverlee, URL: http://idewe.be, Tel. 016/39.04.11 

Fax 016/40.02.36 

Contactpersoon: Prof. Dr. Guido Moens, E-mail: Guido.moens@idewe.be 

 

� Thema en variabelen 

 

Ten eerste gebeurt een registratie van routinevariabelen door medische teams (150-tal) sinds 

1987. Momenteel worden ongeveer 300.000 werknemers in 35.000 bedrijven jaarlijks 

gescreend. Deze gegevens worden steeds bijgehouden. 

Ten tweede was tussen 1993 en 1996 een verfijnde registratie mogelijk voor een onderzoek 

in opdracht van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele 

aangelegenheden (DWTC), resulterend in twee rapporten over “De gezondheidstoestand van 

de Vlaamse werknemers”. De registratie betreft mogelijke determinanten van 

gezondheidsschade, onder meer blootstelling aan risico’s en gezondheidseffectvariabelen.  

 

Steekproef  

Bedrijfsgeneeskundig onderzoek bij 162 000 werknemers uit 31 000 diverse bedrijven. Dit 

is 7% van de Vlaamse werknemerspopulatie 
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Bevragingsmethode  

Registratie door bedrijfsartsen op optisch leesbaar formulier, met als respondent de 

werknemer. 

 

Variabelen  

− Werknemer- en jobkenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding, rookgewoonten, sport, sector 

van tewerkstelling, ...); 

− Determinanten van de arbeidssituatie (werkdruk, regelmogelijkheden, 

arbeidsomstandigheden, …);  

− Werkbaarheidsindicatoren (leermogelijkheden, psychische vermoeidheid, balans 

werk/privé, ...); 

− Werkbaarheidsgevolgen (gezondheidsklachten, arbeidstevredenheid, arbeidsongevallen, 

ziekteverzuim, ...). 

 

Enkele resultaten 

Het percentage gezondheidsklachten neemt toe met de leeftijd. De verwachte stijging van 

het ziekteverzuim wordt niet teruggevonden. 

Aangezien deze databank vertrekt van een cross-sectionele onderzoeksopzet, kunnen er 

enkel prevalenties weergegeven worden. Causale verbanden zijn niet aantoonbaar wegens 

selectievertekening.  

Omvang en kenmerken van gezondheid en blootstellingsproblemen kunnen opgespoord 

worden. Het verder analyseren van deze databank is daarenboven mogelijk. Een vraagstelling 

die bijvoorbeeld nog onderzocht kan worden is de relatie tussen nachtarbeid en gezondheid. 

Aangezien dit project in opdracht van het DWTC ten einde is, is het aantal en de kwaliteit van 

de verzamelde gegevens mogelijk terug iets minder groot. 

Ten derde heeft het IDEWE zelf al een onderzoeksrapport geschreven over de samenhang 

tussen leeftijd enerzijds en stressoren en stressklachten anderzijds.  

 

Doelstellingen: 

Om het verband tussen enerzijds chronologische leeftijd en anderzijds stressoren en 

stressklachten tenonderzoeken is een prevalentiestudie opgezet door middel van een 

schriftelijke enquête bij alle werknemers van 33 organisaties. Er werden 22.552 werknemers 

aangeschreven. 
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Methode en onderzoekspopulatie 

De werknemers van de betreffende instellingen werd gevraagd een vragenlijst in te vullen, 

die uit verschillende onderdelen bestond: 

− vragen over het voorkomen en de redenen van eventueel ziekteverzuim; 

− de Job Content Questionnaire van Karasek;  

− de General Health Questionnaire van Koeter en Ormel ; 

− vragen over het voorkomen van psychosomatische en somatische klachten, ook van 

Karasek;  

− de Maslach Burnout Inventory en de Utrechtse Burnout Schaal van Schaufeli en van 

Dierendonck; 

De uiteindelijke steekproef telde 13.759 respondenten, wat betekent dat de respons 61% 

bedraagt. 

 

Enkele resultaten: 

Oudere werknemers (45 tot 54 jaar) rapporteren hogere psychologische jobeisen dan hun 

jongere collega’s. Werknemers ouder dan 55 jaar, rapporteren iets minder zware eisen. 

Nochtans stelt nog een derde van de oudste groep dat zij overdreven veel werk moeten doen. 

Veertig procent onder hen zegt te weinig tijd te hebben om het werk gedaan te krijgen. 

Algemeen wordt vastgesteld dat in de bevraagde steekproef de psychologische jobeisen hoog 

zijn. Daar staat tegenover dat de meeste respondenten het gevoel hebben zich te kunnen 

bekwamen op het werk. Oudere werknemers ervaren zelfs de meeste afwisseling in hun 

dagelijkse taken. Zij twijfelen echter meer aan de waarde van hun deskundigheid. Oudere 

werknemers geven ook aan minder vrijheid te hebben om zelf beslissingen te nemen in hun 

werk en ervaren minder sociale steun van hun verantwoordelijke en van collega’s. Collega’s 

blijven vriendelijk, maar de persoonlijke interesse en de hulpvaardigheid nemen af.  

Hoe ouder de werknemer, hoe groter het gevoel van jobzekerheid, maar hoe minder hij 

ervan overtuigd is dat zijn deskundigheid in de toekomst nog waardevol zal zijn. Ook worden 

in de steekproef weinig leeftijdsgerelateerde verschillen met betrekking tot gevaarlijk werk of 

toxische risico’s gevonden. De respondenten zijn over het algemeen tevreden over hun baan. 

De ontevredenheid is het sterkst bij werknemers tussen 35 en 44 jaar. Oudere werknemers 

rapporteren minder welbevinden, en meer psychosomatische en somatische klachten. Tussen 

45 en 55 jaar voelt een grote groep zich ook mentaal uitgeput en geeft aan niet meer zo 

enthousiast te zijn over het werk als vroeger. 
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� Beschikbaarheid van de data  

 

IDEWE voert regelmatig zelf onderzoek uit of is partner in onderzoeksprojecten. 

Medewerking tot onderzoek is mogelijk in een win-win situatie. 

 

� Voornaamste publicaties 

 

Mylle, G., Moens, G., De Raeve, H., Viaene, B., De Wit, R., Lahaye, D. & Jacques, P. (1996). 

De gezondheidstoestand van de Vlaamse werknemers (1992). Heverlee: IDEWE. 

 

Mylle, G., Moens, G., De Raeve, H., Viaene, B., De Wit, R., Lahaye, D. & Jacques, P. (1996). 

De gezondheidstoestand van de Vlaamse werknemers 1993-96. Heverlee: IDEWE. 

 

IDEWE (2003). Leeftijd en werkstress: de situatie van de oudere werknemers. IDEWE 

onderzoeksrapport. Heverlee: IDEWE. 

 

 

3.2.4 Vakbonden 

 

ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND 

 

� Organisatie 

 

De christelijke vakbeweging ontstaat in België rond 1857, met de oprichting van de 

“Broederlijke maatschappij der Wevers”. Het huidige ACV steunt op twee pijlers: de 

professionele pijler van de beroepscentrales en de interprofessionele pijler van de gewestelijke 

verbonden, beide ondersteund door de confederatie of het nationaal secretariaat. Vakbonden 

bieden aan hun leden informatie, dienstverlening en rechtsbijstand. Ze nemen deel aan het 

sociaal overleg en zetten acties op het getouw indien ze dat nodig achten om druk uit te 

oefenen op de overlegpartners. 
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� Contactgegevens  

 

Contactadres: ACV-Confederatie, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel  

Contactpersoon: Gilbert De Swert, ACV studiedienst, Tel.: 02/246.34.25,  

E-mail: gdeswert@acv-csc.be, URL : www.acv-online.be 

 

� Thema en variabelen 

 

Het ACV beschikt over een databank van de werklozen die zij een werkloosheidsuitkering 

betalen, onder wie ook oudere werklozen en bruggepensioneerden. Die gegevens zijn 

uiteraard partieel (enkel de 'ACV-werklozen') en dezelfde gegevens zijn ook opgenomen in de 

RVA-bestanden. De databank van het ACV bevat geen indicaties over beroep of 

arbeidsvoorwaarden, noch over arbeidsomstandigheden. De contactpersoon suggereerde met 

andere woorden dat het interessanter is via de Kruispuntbank sociale zekerheid te werken, 

omdat de gegevens daar volledig zijn. 

 

� Beschikbaarheid van de data  

 

Niet bekend. 

 

� Voornaamste publicaties 

 

Niet bekend. 

 

 

ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND 

 

� Organisatie 

 

De socialistische vakbeweging ontstaat in België rond 1898. Het huidige ABVV verenigt 

werknemers op professioneel vlak in de vakcentrales, en op lokaal vlak in de 

intergewestelijke en gewestelijke afdelingen. De coördinatie gebeurt door een federale 

leidinggevende instantie. Vakbonden bieden aan hun leden informatie, dienstverlening en 
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rechtsbijstand. Ze nemen deel aan het sociaal overleg en zetten acties op het getouw indien ze 

dat nodig achten om druk uit te oefenen op de overlegpartners. 

 

� Contactgegevens  

 

Contactpersoon: Jean-Marie De Baene, diensthoofd studiedienst, Tel.: 02/506.82.23,  

E-mail: studiedienst@vlaams.abvv.be , URL: www.abvv.be 

 

� Thema en variabelen 

 

Het ABVV houdt geen databank bij op interprofessioneel niveau. De contactpersoon 

vermoedt dat de centrales evenmin aan dataverzameling doen, tenzij data in verband met de 

inhoud van onderhandelde CAO’s en eventueel een oplijsting van werklozen en 

bruggepensioneerden. Dit zou enkel het geval kunnen zijn in enkele van de best 

gestructureerde centrales, zoals de Metaalcentrale. 

 

� Beschikbaarheid van de data  

 

Niet bekend. 

 

� Voornaamste publicaties 

 

Geen. 

 

 

3.2.5 Consultancybureaus: IDEA Consult 

 

� Organisatie 

 

IDEA Consult is opgericht in 1998 vanuit een samenwerking tussen lokale Vlaamse expertise 

en het voormalige Nederlands Economisch Instituut (nu NEI BV). IDEA consult maakt deel 

uit van de ECORYS-groep, een multidisciplinaire groep van Europese onderzoeks- en 

consultancy-organisaties, wat het mogelijk maakt projecten uit te voeren die een 
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multidisciplinaire of internationale aanpak vereisen. IDEA Consult legt zichzelf toe op 

toegepast sociaal-economisch onderzoek en advies op een wetenschappelijke basis. 

 

� Contactgegevens 

 

Contactadres: IDEA Consult, Congresstraat 37-41 bus 3, 1000 Brussel. URL: 

www.ideaconsult.be 

Contactpersoon: An Van Pelt, consultant, Tel. ++32 2 282 17 72, Fax ++32 2 282 17 15,  

E-mail: an.vanpelt@ideaconsult.be 

 

� Thema en variabelen 

 

De contactpersoon heeft geen lijst van variabelen ter beschikking gesteld, maar de behandelde 

thema’s worden wel duidelijk uit de lijst van voornaamste publicaties. 

 

� Beschikbaarheid van de data 

 

IDEA consult voert studies meestal uit op basis van externe databronnen. Een veelgebruikte 

databron is bijvoorbeeld de data van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Deze databronnen 

vullen ze eventueel aan door zelf enquêtes uit te voeren. Sommige studies zijn volledig op 

eigen enquêtes gebaseerd. Enkel wanneer eigen enquêtes gehouden worden, is er een eigen 

databestand aangelegd. De beschikbaarheid van deze data is niet bekend. 

 

� Voornaamste publicaties 

 

− Heroriëntatie bij oudere werknemers: een fiscaal rugzakje bij herstructureringen, Viona 

Arbeidsmarktonderzoeksprogramma van de Vlaamse regering, 2005. 

IDEA Consult werkt in dit project een maatregel van de Vlaamse regering uit om oudere 

werknemers langer aan het werk te houden. Concreet kunnen oudere werknemers die met 

ontslag bedreigd worden in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden 

of herstructurering en die in het kader van een actieve herplaatsingprocedure een duurzame 

job vinden bij een nieuwe werkgever, een forfaitaire belastingsvermindering krijgen. In het 

onderzoek wordt berekend hoe groot deze belastingsvermindering dient te zijn om voldoende 

wervend te werken en wat de budgettaire impact is van deze maatregel. Daarnaast worden 
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aanbevelingen geformuleerd voor randvoorwaarden die de effectiviteit van de maatregel 

verhogen, in het bijzonder naar KMO's toe. Dit onderzoek bevat aldus een analyse van het 

gebruik van de verschillende uittredekanalen en van de activeringsinstrumenten voor oudere 

werknemers. 

− Evaluatie van de impact van het systeem voor loopbaanonderbreking/tijdskrediet in 

België, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 2005. 

Deze studie draagt bij tot de evaluatie van de Europese Werkgelegenheidsstrategie 2005, 

een initiatief van de Europese Commissie. Het doel van de studie is een impactanalyse van de 

beleidsmaatregelen voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet. We meten de impact op 

micro-niveau, namelijk de impact op het arbeidsvolume en het loopbaanpad van 

loopbaanonderbrekers. Op macro-niveau peilen we naar de impact op de werkzaamheidsgraad 

in België. Tenslotte bekijken we wat de bijdrage is van deze maatregel tot de Europese 

Werkgelegenheidsstrategie, en hoe deze versterkt kan worden. De impactevaluatie gebeurt 

hoofdzakelijk aan de hand van empirisch onderzoek. De impact van loopbaanonderbreking 

werd hier opgesplitst naar 50-plussers en personen jonger dan 50 jaar. 

− Uitzendkrachten in 2003: algemeen profiel en "ouderen en uitzendarbeid", Federgon, 

2004. 

Deze studie bevat een profielonderzoek van de uitzendkrachten en hun plaatsingen, met 

specifieke aandacht voor het analyseren van geregionaliseerde profielgegevens. Nieuw in dit 

onderzoek is de focus op de situatie van de oudere uitzendkrachten, hun motieven om te 

werken als uitzendkracht en hun kansen op het vinden van vast werk. 

− Een verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen: vergelijkende analyse met de 

buurlanden, Viona Arbeidsmarktonderzoeksprogramma van de Vlaamse regering, 2000-

2001. 

De verschillende Vlaamse en federale beleidsmaatregelen worden doorgelicht en 

geëvalueerd op hun impact op de werkzaamheidsgraad. Goede lokale praktijkvoorbeelden 

worden aangevuld met initiatieven uit andere West-Europese landen die een hoge 

werkzaamheidsgraad kennen. Het onderzoek resulteert in het formuleren van aanbevelingen 

voor het verhogen van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen. 
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Naast deze studies voerde IDEA Consult het projectmanagement uit van verschillende 

projecten om oudere werknemers aan het werk te helpen. Enkele voorbeelden: 

− Ondersteuning van het VDAB project actief 50+, VDAB, 2003.  

Het verhogen van de werkzaamheidsgraad bij 50-plussers is een grote uitdaging in 

Vlaanderen. VDAB werkt daarom aan een pilootproject voor 50+ werkzoekenden, ACTIEF 

50+. De bedoeling van het project is een methodiek te ontwikkelen die jobcoaching en 

jobhunting combineert. IDEA Consult begeleidt ACTIEF 50+ op vlak van projectcoördinatie, 

methodologie en evaluatie en monitoring. 

− EQUAL project RE-IN+45, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ESF agentschap, 

2002-2004. Paradox-project. 

Dit project heeft als doelstelling de arbeidsmarktintegratie van 45-plussers en allochtonen 

te bevorderen. Tijdens het project wordt een methodologie ontwikkeld om deze doelgroepen 

bij KMO's te plaatsen door middel van tijdelijk werk. Men ontwerpt hiervoor een 

vraaggerichte aanpak, en past deze toe met behulp van Paradox-consulenten die KMO’s 

helpen vacatures in te vullen.  

Het uiteindelijke doel van het project is: 

Een hogere werkzaamheidsgraad van allochtonen en 45+ realiseren via duurzame 

plaatsingen; Het informeren en sensibiliseren van KMO’s inzake aanwerving en 

tewerkstelling van allochtonen en 45+ ; Het ontwikkelen en verspreiden van de methodologie.  

Het project is een partnerschap tussen VDAB, Vitamine W, Randstad en IDEA Consult. 

IDEA Consult is verantwoordelijk voor het projectmanagement en de methodologische 

begeleiding. Ook internationale samenwerking wordt nagestreefd. Meer informatie hierover 

op URL: www.over45.org. 
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3.3 Besluit 

 

Twee groepen databestanden zijn in dit derde hoofdstuk geïnventariseerd: databanken 

verzameld door onderzoeksinstituten met het oog op wetenschappelijk onderzoek enerzijds, 

en databanken opgesteld door maatschappelijke organisaties met het oog op verscheidene 

mogelijke doeleinden anderzijds. Uit de inventaris blijkt dat er een groot aantal databanken 

bestaat, interessant voor onderzoek in verband met de eindeloopbaan. Onder dit punt worden 

samenvattend de belangrijkste voor- en nadelen van beide groepen databestanden overlopen. 

Met het oog op tekstuele eenvoud, zal gesproken worden over wetenschappelijke versus 

maatschappelijke databanken. 

Ten eerste zijn de wetenschappelijke databanken doorgaans van een hogere kwaliteit dan 

de maatschappelijke databanken. Op zijn minst zijn van deze data voldoende gegevens 

bekend om hun kwaliteit te kunnen evalueren, wat van de maatschappelijke databanken niet 

(altijd) gezegd kan worden. De kwaliteit is eveneens beter omdat alvorens tot registratie van 

de gewenste gegevens overgegaan wordt, grondig nagedacht is over het doel van de 

dataverzameling en de aan te wenden instrumenten en methodes van registratie. Dikwijls 

worden internationaal gevalideerde vragenlijsten gebruikt. De maatschappelijke databanken 

kunnen wat dit betreft minder gunstige resultaten voorleggen. Er is niet altijd grondig 

nagedacht over de data-inzameling en registratie. De populatie is meestal beperkt tot de eigen 

klanten, en derhalve niet-representatief voor de Belgische/Vlaamse/… bevolking. Dat neemt 

niet weg dat een aantal organisaties nadenken over een meer systematische dataverzameling. 

Voor de toekomst kan dit bruikbare databanken opleveren.  

Ten tweede zijn de wetenschappelijke databanken een weerspiegeling van één moment in 

de tijd, namelijk het moment waarop het onderzoek gevoerd is. De maatschappelijke datasets 

hebben hier het voordeel dat ze altijd up-to-date zijn. Daar het doel bijvoorbeeld ligt in het 

leveren van diensten, worden ze permanent bijgehouden en aangevuld.  

Ten derde maken een aantal wetenschappelijke databestanden internationale vergelijking 

mogelijk. Sommige zoals het ESWC bevatten immers resultaten uit verschillende Europese 

landen. Voor de maatschappelijke databanken geldt dit niet.  

Ten vierde bevatten de wetenschappelijke databestanden meer bruikbare variabelen voor 

eindeloopbaanonderzoek dan de maatschappelijke databestanden, zij het vaak subjectief 

gemeten. Het grootste minpunt aan de maatschappelijke databestanden is het ontbreken van 

uitgebreide informatie over de werkkenmerken. Enkel rond de arbeidsvoorwaarden is 

doorgaans enige informatie opgenomen, terwijl arbeidsinhoud of arbeidsomstandigheden niet 
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aan bod komen. Ook de gezondheidstoestand van de werknemer is meestal niet opgenomen. 

Wel bevatten zulke bestanden variabelen rond (brug)pensioen, ziekte- en invaliditeit, 

loopbaanonderbreking,… Uiteraard is dit opnieuw te verklaren vanuit de finaliteit van deze 

bestanden. Zelfs de zeer uitgebreide databank (zowel qua variabelen als qua populatie, 

namelijk de hele Belgische bevolking) “Datawarehouse arbeidsmarkt” van de Kruispuntbank 

Sociale Zekerheid vertoont deze hiaten. Ondanks de vele mogelijkheden voor 

wetenschappelijk onderzoek die dit databestand te bieden heeft, blijft het nut ervan voor 

eindeloopbaanonderzoek beperkt, door het ontbreken van uitgebreide informatie rond de 

werkkenmerken. 

De conclusie uit deze inventaris is dat de databanken opgesteld door wetenschappelijke 

instituten en databestanden bijgehouden door maatschappelijke organisaties beide lacunes 

vertonen in verband met onderzoek naar de eindeloopbaan. Om dit te verhelpen kunnen drie 

pistes gevolgd worden. Samenwerking tussen universiteiten en bijvoorbeeld sociale-

dienstengroepen kan interessant zijn door de combinatie van theorie, onderzoeksresultaten en 

dagdagelijkse praktijk. Voor heel concrete (en beperkte) vraagstellingen met een specifiek 

(preventiegericht) doel kunnen deze data aangewend worden. Het feit dat verschillende 

organisaties lieten weten eventueel te willen meewerken aan onderzoek rond de 

eindeloopbaan, of zulk onderzoek zelf al verrichten, toont aan dat de (commerciële) interesse 

voor dit onderwerp leeft in het werkveld. Nog interessanter is een tweede piste, waarbij 

gegevens van wetenschappelijke instellingen gekoppeld worden aan deze van de 

Kruispuntbank Sociale Zekerheid. In feite omvat laatstgenoemde databank immers 

gecentraliseerd de gegevens die verspreid aanwezig zijn bij sociale-dienstengroepen, sociale 

zekerheidsinstellingen enzovoort. Het ideale scenario behelst het opzetten van een Federale 

werkbaarheidsmonitor die een objectieve meting van zoveel mogelijk werkkenmerken omvat, 

gekoppeld aan de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Deze piste laat toe vele 

van de onderzoeksvragen definitief van antwoord te voorzien. 

 

In het volgende hoofdstuk worden enkele analyses op wetenschappelijke databanken die 

zowel informatie rond werkkenmerken als informatie rond de gezondheid van werknemers 

bevatten, gepresenteerd. 
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4 HOOFDSTUK 4: ANALYSE VAN DATABANKEN WERKKENMERKEN EN 

GEZONDHEID: ENKELE RESULTATEN UIT DE BESCHIKBARE 

LITERATUUR. 

 

In dit hoofdstuk wordt een beknopt overzicht geboden van enkele resultaten uit de 

geïnventariseerde databestanden, aangevuld met een aantal eigen berekeningen. Het betreft 

resultaten van analyses met betrekking tot de relatie tussen werkkenmerken en de gezondheid 

van de beroepsbevolking. Gelet op de (einde)loopbaanproblematiek, wordt daarbij in het 

bijzonder ook ingegaan op de relatie tussen werkkenmerken en de capaciteit van werkenden 

om hun job tot op oudere of pensioengerechtigde leeftijd uit te voeren. 

Het overzicht beperkt zich tot deze databestanden die representatief zijn voor de ganse 

Belgische beroeps- of werknemersbevolking. Dit betekent dat van de inventaris onder §3.1 

enkele analyseresultaten van de volgende databestanden weergegeven worden: De European 

Survey on Working Conditions; DIOVA; BELSTRESS en de WIV-Gezondheidsenquête.  

 

 

4.1 European Survey on Working Conditions 

 

� Vergelijking resultaten inzake werkkenmerken en gezondheidsgevolgen tussen België 

en EU-landen. 

 

De ESWC verzamelt bij werknemers in de EU-15 informatie over tal van variabelen inzake 

arbeidsinhoud, - voorwaarden, -omstandigheden en –verhoudingen evenals over de gevolgen 

van het werk voor hun gezondheid. De databestanden per land zijn eerder klein (ca. 1500 

eenheden), zodat de analysemogelijkheden per land beperkt zijn. Het databestand is echter bij 

uitstek geschikt voor een landenvergelijking.  

In onderstaande tabellen worden de antwoordpercentages door de Belgische respondenten 

vergeleken met deze van het gemiddelde van de EU-15. We brengen de analyseresultaten aan 

onderverdeeld naar regelproblemen in het werk, regelmogelijkheden in het werk en 

uiteindelijk de gezondheidsgevolgen van het werk. 
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Tabel 7: Aanwezigheid van regelproblemen / arbeidsrisico’s (Percentage Ja-antwoorden 

op blootstelling gedurende de helft van arbeidstijd of meer t.o.v. Ja & Nee–antwoorden 

en zonder ‘Weet Niet’; België en EU-15, 2000). 

 België EU-15 gemiddelde 

(incl. België) 

Ben je ongeveer de helft van de 

werktijd of meer blootgesteld aan… 

  

Trillingen 13,9 16,8 

Hard geluid   18,8 20,2 

Hoge temperaturen 12,7 14,3 

Lage temperaturen 8,9 12,2 

Inademing van gevaarlijke stoffen 11,3 15,4 

Behandelen van gevaarlijke stoffen 5,9 9,4 

Stralingen 3,3 3,3 

Pijnlijke of vermoeiende houdingen 30,1 32,8 

Dragen, verhandelen van zware lasten 19,9 22,8 

Repetitieve hand / armbewegingen 40,4 46,1 

   

Nachtwerk 21,0 18,7 

Avondwerk 45,4 46,4 

Zondagwerk 30,0 26,9 

Zaterdagwerk 47,9 52,4 

Lange werkdagen (> 10 uur) 32,8 33,0 

Wisselend aantal uren per dag 40,5 41,0 

Wisselend aantal dagen per week 26,3 25,0 

Wisselende start- / stopuren 30,7 35,0 

Ploegenwerk 19,8 19,4 

Afwijkingen van geplande arbeidstijd 19.7 23,8 

   

Werken aan zeer hoge snelheid 38,9 44,0 

Werken aan strakke deadlines 41,2 48,3 

Uitvoeren van monotone taken 30,5 40,1 

Bron: http://www.eurofound.eu.int/ewco/3wc/3wcindex.htm 
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Hoewel voor enkele items – in het bijzonder nachtwerk en zondagwerk – de Belgische 

respondenten iets meer belastende werkomstandigheden aanduiden, wordt de globale 

blootstelling aan arbeidsrisico’s en regelproblemen in het werk door Belgische respondenten 

als meer beperkt omschreven dan in de overige EU-landen. Vooral het werken met 

gevaarlijke stoffen is in België uitgesproken beperkt tegenover het gemiddelde van de EU-

landen. Ook werkdruk (‘werken aan zeer hoge snelheid’  en ‘werken tegen strakke deadlines’) 

en het uitvoeren van monotone taken worden door de Belgische respondenten in mindere 

mate gerapporteerd. 

 

Tabel 8: Aanwezigheid van regelmogelijkheden (Percentage Ja-antwoorden op 

blootstelling gedurende de helft van de tijd of meer t.o.v. Ja & Nee–antwoorden en 

zonder ‘Weet Niet’; België en EU-15, 2000).   

 België EU-15 gemiddelde 

(incl. België) 

Omvat je werk…   

Uitvoeren van eigen kwaliteitscontrole 74,4 75,7 

Zelf onvoorziene problemen oplossen 87,9 82,8 

Uitvoeren van complexe taken 49,6 57,1 

Leren van nieuwe dingen 74,9 71,6 

Autonomie om volgorde van taken te 

veranderen of te kiezen 

67,7 64,6 

Autonomie om werkmethode te 

veranderen of te kiezen 

67,9 70,5 

Autonomie om werkritme te veranderen 

of te kiezen 

66,9 70,2 

Mogelijkheid hulp in te roepen van 

collega’s als je daarom vraagt 

83,0 83,2 

Autonomie om pauze in te lassen 

wanneer je dat wil 

58,0 60,9 

Autonomie om vrijaf / vakantie in te 

lassen wanneer je dat wil 

66,4 56,7 

Mogelijkheid om je arbeidsuren te 

beïnvloeden 

47,3 44,5 
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 België EU-15 gemiddelde 

(incl. België) 

Voldoende tijd om je werk gedaan te 

krijgen 

79,0 78,9 

Verantwoordelijkheid voor 

productieplanning 

22,2 26,9 

Verantwoordelijkheid voor bemanning 18,8 21,6 

Verantwoordelijkheid voor arbeidsuren 28,5 23,4 

Taakrotatie met collega’s 38,7 44,0 

Teamwerk 50,1 56,5 

Bron: http://www.eurofound.eu.int/ewco/3wc/3wcindex.htm 

 

Inzake regelmogelijkheden is het beeld erg diffuus. Sommige items scoren in België laag 

(‘uitvoeren van complexe taken’ of ‘taakrotatie met collega’s), andere scoren dan weer 

opvallend hoog (‘autonomie om vakantie te plannen’). Globaal mogen de scores wat 

regelmogelijkheden in het werk voor de Belgische respondenten betreft als gelijkaardig aan 

het gemiddelde van de EU-15 beschouwd worden. 

 

Tabel 9: Impact werkkenmerken op gezondheid (Percentage Ja-antwoorden t.o.v. Ja & 

Nee–antwoorden en zonder ‘Weet Niet’; België en EU-15, 2000).   

 België EU-15 gemiddelde 

(incl. België) 

Loopt naar je mening je gezondheid of 

veiligheid risico door je werk? 

27,1 28,4 

Beïnvloedt je werk je gezondheid ? 52,3 59,9 

         Zo ja: inzake stress ? 30,1 28,0 

Zo ja: inzake algemene vermoeidheid ? 22,2 23,2 

Zo ja: inzake slaapproblemen ? 9,3 7,9 

Was je van het werk afwezig als gevolg 

van werkgerelateerde problemen? 

8,9 9,1 

Waarvan < 5 dagen 2,8 2,4 

Waarvan 5-29 dagen 4,2 5,1 

Waarvan +30 dagen 1,9 1,6 
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België EU-15 gemiddelde 

(incl. België) 

Denk je dat het voor jou mogelijk is 

hetzelfde werk te doen tot je 60 jaar? 

  

Ja 52,1 57,9 

Nee 36,4 30,6 

Zou niet willen (spontaan) 11,5 11,4 

Zijn je arbeidsuren goed of zeer goed in 

te passen in je familie- / sociale 

verplichtingen buiten het werk? 

86,0 80,8 

Bron: http://www.eurofound.eu.int/ewco/3wc/3wcindex.htm 

 

Globaal wordt de negatieve impact van het werk op de gezondheid door de Belgische 

respondenten als meer beperkt beoordeeld dan in de andere EU-15 landen. Dit betekent echter 

geenszins dat de Belgische respondenten zich ook meer in staat achten om dezelfde job uit te 

voeren tot de leeftijd van 60 jaar. Wel integendeel (52,1% in België tegenover 57,9% in de 

EU-15 landen). 

 

� Evolutie van regelproblemen en regelmogelijkheden in het werk in België en de EU-

15 

 

Tabel 10: Evolutie regelproblemen 1990 – 2000 (Percentage Ja-antwoorden op 

blootstelling gedurende minstens een kwart van de arbeidstijd of meer; EU-15 en België) 

 1990 1995 2000 

Werken tegen zeer hoge snelheid EU-15 47 54 56 

Werken tegen zeer hoge snelheid België 44 50 52 

Werken tegen strakke deadlines EU-15 49 56 60 

Werken tegen strakke deadlines België 34 40 53 

Bron: ESWC, 2000, 16 
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Tabel 11: Evolutie regelmogelijkheden 1995 – 2000 (Percentage Ja-antwoorden 

blootstelling gedurende minstens een kwart van de arbeidstijd of meer; EU-15 en België) 

 1995 2000 

Autonomie om werkmethode aan te passen / kiezen: EU-

15 

72 71 

Autonomie om werkmethode aan te passen / kiezen: België 80 68 

Autonomie om werktempo aan te passen / kiezen: EU-15 72 70 

Autonomie om werktempo aan te passen / kiezen: België 77 67 

Bron: SERV, 2003, 395 

 

Er is in de EU-15 landen een duidelijke toename van de regelproblemen in het werk, die 

echter niet wordt gevolgd door een toename van regelmogelijkheden. In België is dit 

bijzonder uitgesproken: er is zelfs een opmerkelijke daling van een aantal regelmogelijkheden 

in het werk. Deze divergerende ontwikkeling tussen regelproblemen in het werk enerzijds en 

regelmogelijkheden in het werk anderzijds kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken. 

 

� De impact van regelproblemen en - mogelijkheden op de gezondheid. 

 

Tabel 12: Incidentie van gezondheidsproblemen naar het optreden van regelproblemen 

(Percentage Ja-antwoorden, EU-15, 2000). 

Gezondheidsproblemen Werken aan hoge snelheid Werken tegen strakke 

deadline 

 (Bijna) 

Voortdurend 

(Bijna) nooit (Bijna) 

voortdurend 

(Bijna) nooit 

Gezondheid beïnvloedt 

door werk 

73 50 69 53 

Rugpijn 46 25 42 27 

Hoofdpijn 22 11 21 11 

Spierpijn schouders / 

nek 

35 15 31 17 

Spierpijn bovenste 

ledematen 

20 9 18 10 
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Gezondheidsproblemen Werken aan hoge snelheid Werken tegen strakke 

deadline 

 (Bijna) 

Voortdurend 

(Bijna) nooit (Bijna) 

voortdurend 

(Bijna) nooit 

Spierpijn onderste 

ledematen 

18 8 16 10 

Stress 40 21 40 20 

Algemene 

vermoeidheid 

33 18 31 19 

Slaapproblemen 11 6 12 5 

Angst 11 6 11 5 

Geïrriteerdheid 15 8 16 7 

Verwonding 11 5 10 5 

Trauma 3 1 3 2 

> 1 dag absenteïsme 

ten gevolge van 

ongeval 

10 6 9 6 

Bron: ESWC, 2000, 14-15. 

 

Werkkenmerken als ‘werken aan hoge snelheid’ en ‘werken met strakke deadline’ hangen in 

sterke mate samen met de incidentie van psychische zowel als fysische 

gezondheidsproblemen. Gegeven de gerapporteerde sterke stijging van deze belastende 

werkenmerken tijdens het afgelopen decennium, zowel in België als de EU-15, kan dit tot 

toenemende gezondheidsproblemen als gevolg van het werk leiden. 
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� Relatie tussen regelproblemen, -mogelijkheden, stress en haalbaarheid 

pensioenleeftijd.  

 

Tabel 13: Incidentie stress en inschatting haalbaarheid zelfde werk tot 60 jaar: 

uitsplitsing naar landen, 2000. 

Land Stressklachten Positieve inschatting om job 

tot 60 te blijven uitoefenen 

EU-15 28 54 

België 30 49 

Nederland 25 58 

Frankrijk 33 40 

Duitsland 25 58 

Bron: SERV, 2003, 392. 

 

Uit een vergelijking van België met de buurlanden wel een verband tussen het optreden van 

stressklachten en de inschatting van de haalbaarheid van de uitvoering van hetzelfde werk tot 

60 jaar. Het zijn de landen waar de respondenten de meeste stressklachten rapporteren, waar 

ook de meeste werknemers aangeven dat zij het werk niet tot 60 jaar kunnen doen. 

 

Tabel 14: Incidentie stress en balans regelproblemen, regelmogelijkheden: uitsplitsing 

naar land 

Land Stressklachten Hoog 

werktempo 

Complexe 

taken 

Regelmogelijkheden Training 

België 30 52 49 68 32 

Nederland 25 75 61 83 46 

Frankrijk 33 53 53 66 26 

Duitsland 25 58 68 75 31 

Bron: SERV, 2003, 396. 

 

Een verdere vergelijking tussen België en buurlanden geeft aan dat deze stressklachten 

mogelijks niet zozeer het gevolg zijn van hoge regelproblemen, maar veeleer van lage 

regelmogelijkheden die in toenemende mate als ontoereikend worden ingeschat. Een hoog 
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werktempo en complexe taken worden in België en Frankrijk minder gerapporteerd dan in 

Nederland en Duitsland, maar toch zijn er meer stressklachten. Een mogelijke oorzaak kan 

verband houden met de lagere scores inzake regelmogelijkheden en training in België en 

Frankrijk. Dit is een aanduiding voor het grote belang van voldoende regelmogelijkheden in 

het werk in het bestrijden van werkstress. 

Een meer directe vergelijking tussen kenmerken of gezondheidsgevolgen van het werk en 

de inschatting van werknemers omtrent de haalbaarheid van het uitvoeren van dezelfde job tot 

60 jaar, wordt in onderstaande tabellen voor de Belgische werknemers weergegeven10. 

 

Tabel 15: Relatie tussen arbeidsomstandigheden en inschatting haalbaarheid zelfde job 

tot 60 jaar (Percentage dat ‘zich in staat acht om dezelfde job uit te voeren tot 60 jaar’, 

België, 2000). 

 

Blootstelling aan… 

De helft van de tijd of 

meer 

Minder dan de helft van 

de tijd 

Trillingen 43,6 52,4 

Hard geluid 38,2 54 

Hoge temperaturen 34,9 53,8 

Lage temperaturen 37,3 52,8 

Inademen van gevaarlijke 

stoffen 32,7 53,6 

Hanteren van gevaarlijke 

stoffen 35,4 52,3 

Straling 39,5 51,8 

Pijnlijke of vermoeiende 

houdingen 39,0 56,4 

Dragen of verladen van zware 

lasten 41,0 53,7 

Repetitieve hand-, 

armbewegingen 47,8 53,8 

   

                                                 
10 De vraag luidt of respondent zich in staat acht hetzelfde werk uit te voeren tot de leeftijd van 60 jaar. De 
antwoordmogelijkheden zijn ‘Ja’, ‘Nee’ of ‘Weet niet’. Wanneer een respondent spontaan aangeeft dat hij dat 
niet zou willen i.p.v. kunnen (ca. 10% van de respondenten), wordt dit in de tabellen samengevoegd met de 
‘Nee’-antwoorden. 
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Blootstelling aan… De helft van de tijd of 

meer 

Minder dan de helft van 

de tijd 

Werken aan hoog tempo 44,7 55,6 

Werken met strikte deadlines 46,1 54,8 

Bron: eigen berekeningen. 

 

Er is een duidelijke associatie tussen veelvuldige blootstelling aan ongunstige 

arbeidsomstandigheden en de inschatting  van de haalbaarheid om dezelfde job tot 60 jaar aan 

te houden. Werknemers die de helft van hun werktijd of meer aan één van de vermelde 

ongunstige omstandigheden blootstaan, beoordelen het in meerderheid (van meer dan de helft 

tot twee derde) onmogelijk deze job tot 60 jaar uit te voeren. Voor diegenen die niet of minder 

dan de helft van de arbeidstijd blootstaan aan één van de vermelde ongunstige 

omstandigheden beoordeelt daarentegen iets minder dan de helft het onmogelijk de job tot 60 

jaar uit te voeren. 

 

Tabel 16: Relatie tussen werkkenmerken en haalbaarheid zelfde job tot 60 jaar (% dat 

zich in staat acht dezelfde job uit te voeren tot 60 jaar, België, 2000). 

 Ja Nee 

Ploegenstelsel 43,6 52,4 

Repetitieve bewegingen 

(<5min) 47 53,4 

Monotone taken 42,1 55,5 

Onvoorziene problemen oplos. 52,3 43,9 

Taakvolgorde zelf aanpassen 55,7 41,3 

Werkmethode zelf aanpassen 53,8 45,9 

Werkritme zelf aanpassen 55,1 43,7 

Pauze nemen als je wil 56,8 44,3 

Zelf beslissen over vrijaf 57,3 41 

Invloed op arbeidsuren 56,9 46,5 

Genoeg tijd om job te doen 55 38,5 

Verantwoordelijkheid voor 

productieplanning 54 50,7 

Bron: eigen berekeningen. 
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Met betrekking tot de inhoud van het werk is in het bijzonder het aspect ‘autonomie’ van 

groot belang. Mensen die in zekere mate hun eigen werk kunnen inrichten, schatten de 

mogelijkheid om de job tot 60 jaar uit te voeren hoger in. Dit geldt zowel ten aanzien van het 

zelf oplossen van problemen in het werk, het aanpassen van de taakvolgorde, werkmethode, 

werkritme,… maar ook ten aanzien van een eigen greep hebben op de arbeidstijden. 

 

Tabel 17: Relatie gezondheidsproblemen veroorzaakt door het werk en inschatting 

haalbaarheid zelfde job tot 60 jaar (% dat zich in staat acht dezelfde job uit te voeren tot 

60 jaar, België, 2000). 

 Ja Nee 

Gezondheidsproblemen door het werk 

(algemeen) 

41 62,4 

Gehoorproblemen 42,3 51,8 

Gezichtsproblemen 39,5 53,1 

Huidproblemen 25,5 52,4 

Rugpijn 36 56,9 

Hoofdpijn 36,3 53,5 

Maagpijn 35,6 52,8 

Schouder en nekpijn 33,6 54,7 

Spierpijn bovenste ledematen 27 54,3 

Spierpijn onderste ledematen 31,8 53,4 

Ademhalingsproblemen 34,4 51,7 

Hartziekte 35 51,6 

Verwonding 30,3 53,2 

Stress 38,2 56,8 

Algemene vermoeidheid 38,8 54,8 

Slaapproblemen 31,4 53,3 

Allergie 25 52 

Angst 38,6 52,8 

Geïrriteerdheid 32,2 54 

Bron: eigen berekeningen. 

 

Werknemers die gezondheidsproblemen ervaren als gevolg van het werk, schatten de 

mogelijkheid dezelfde job tot 60 jaar uit te voeren veel pessimistischer in dan zij die geen 
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problemen ondervinden. Dit geldt zowel voor fysische als psychische problemen als gevolg 

van het werk. Vooral mensen met huidproblemen en allergieën als gevolg van het werk, 

schatten de haalbaarheid om hetzelfde werk te blijven uitvoeren tot 60 jaar laag in. Het gaat 

hier evenwel om een kleine groep mensen. In absolute aantalen zijn vooral mensen met 

spierpijnen in de bovenste ledematen van belang, die in grote mate het doorwerken tot 60 jaar 

niet realistisch achten. 

 

� Relatie arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden met inschatting haalbaarheid 

zelfde job tot 60 jaar. 

 

Naast de beschrijvende aanpak die tot hiertoe gehanteerd werd, is het mogelijk bepaalde 

relaties te toetsen via een regressieanalyse. Hiervoor wordt teruggegrepen naar de indeling die 

bij de literatuurstudie gepresenteerd is. Telkens wordt het effect van een aantal 

arbeidsinhoudelijke factoren en het effect van een aantal arbeidsomstandigheden op de 

zelfinschatting wat het uitoefenen van dezelfde job tot 60 jaar betreft, nagegaan.  

Allereerst komt het effect van de arbeidsinhoudelijke factoren aan de beurt. Volgende 

variabelen uit het databestand zijn in de analyse betrokken: drie variabelen die de controle op 

de werkplek reflecteren, namelijk of het werk kortcylisch, monotoon en machinegestuurd is, 

een variabele die weergeeft of de respondent nachtarbeid verricht en een die toont of de 

respondent in ploegendienst werkt, en als laatste een variabele die vaststelt of de respondent 

onvoorspelbare uren heeft. Daarnaast is een variabele opgenomen die weergeeft hoeveel jaren 

een respondent dezelfde job uitvoert. Deze variabele weerspiegelt in feite de duur van de 

blootstelling aan welbepaalde arbeidsinhoudelijke factoren, die specifiek kunnen zijn voor een 

functie. 

In onderstaande tabel worden de schattingen voor elke variabele weergegeven, inclusief de 

(Wald) Chi-kwadraat en de p-waarde. Beide laatste zijn een aanduiding van de significantie 

van het effect. 

 



 153

Tabel 18: Relatie arbeidsinhoudelijke factoren en inschatting haalbaarheid zelfde job tot 

60 jaar (België, 2000) 

Variabelen Waarde Wald Chi kwadraat P-waarde 

Machinegestuurd -0.1017 0.3980 0.5281 

Kortcyclisch  0.1868 2.3901 0.1221 

Monotoon 0.4507 12.8579 0.0003 

Nachtarbeid 0.2097 1.7932 0.1805 

Ploegenarbeid 0.6933 17.7471 <.0001 

Onvoorspelbare uren 0.1993 1.9306 0.1647 

Jaren tewerkstelling 0.00160 0.0054 0.9414 

Bron: eigen berekeningen. 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de p-waardes van twee variabelen klein genoeg zijn om met 

enige statistische zekerheid te kunnen besluiten dat ze een effect uitoefenen op de 

zelfinschatting wat betreft het uitoefenen van dezelfde job tot 60 jaar. Het gaat om de 

variabele die weergeeft of de respondenten monotone taken verrichten en de variabele die 

weerspiegelt of ze in ploegendienst tewerkgesteld zijn.  

De geschatte waarde van het effect van beide variabelen kan niet zomaar geïnterpreteerd 

worden, aangezien deze het logaritme van de kansverhoudingen weergeeft. Wanneer dit 

omgezet wordt in de kansverhoudingen, blijkt dat het uitoefenen van monotone arbeid de 

kansverhouding (denken niet te kunnen doorwerken tot 60 jaar / denken dit wel te kunnen 

doen), met een factor van e tot de macht 0,4507 of 1,57 verhoogt. Deze kansverhouding is dus 

1,57 maal groter indien de respondent monotone arbeid verricht, vergeleken met de 

kansverhouding indien de respondent geen monotone arbeid uitoefent. Wat het werken in een 

ploegensysteem betreft, vergroot de kansverhouding (denken niet te kunnen doorwerken tot 

60 jaar / denken dit wel te kunnen doen) met een factor van e tot de macht 0,6933 of 2. Deze 

kansverhouding is dus 2 maal groter indien de respondent in ploegen werkt, vergeleken met 

de kansverhouding indien de respondent niet in ploegen werkt. Samenvattend blijkt uit de 

data dat in België het uitvoeren van monotone taken en het werken in een ploegensysteem 

ervoor zorgen dat werknemers vaker aangeven niet in staat te zijn tot hun 60ste dezelfde job uit 

te voeren dan werknemers die geen monotone taken uitvoeren en niet werken in een 

ploegensysteem. Monotone taken en werken in ploegen doet werknemers met andere woorden 

denken dat het niet haalbaar is tot 60 jaar in diezelfde functie tewerkgesteld te worden. 
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Ten tweede worden de effecten van de arbeidsomstandigheden onderzocht. Volgende 

variabelen uit het databestand zijn in de analyse betrokken: drie variabelen die de 

ergonomische belasting uitdrukken (houdingen; lasten dragen; repetitieve bewegingen), een 

variabele die meet of de respondent aan lawaai wordt blootgesteld, twee variabelen die 

handelen over producten met gevaarlijke eigenschappen (inademen; omgaan met), een 

variabele die de blootstelling aan stralingen meet, en ten slotte twee variabelen die de 

temperatuur omvatten (heet; koud tijdens het werken).  

 

Tabel 19: Relatie arbeidsomstandigheden en inschatting haalbaarheid zelfde job tot 60 

jaar. 

Variabelen Waarde Wald Chi kwadraat P-waarde 

Pijnlijke posities 0.1602 17.9616 <.0001 

Zware lasten 0.00709 0.0316 0.8590 

Repetitieve beweging -0.0210 0.6127 0.4338 

Lawaai 0.0549 2.0649 0.1507 

Inademen PMGs 0.0219 0.1879 0.6647 

Omgang PMGs -0.0122 0.0401 0.8413 

Straling 0.0652 0.9034 0.3419 

Hitte 0.0979   5.1320 0.0235 

Koude 0.0892 3.1710 0.0750 

Bron: eigen berekeningen. 

 

Net zoals bij de arbeidsinhoudelijke factoren zijn er ook nu twee variabelen die een effect 

uitoefenen dat significant verschillend is van nul. Het gaat om een ergonomisch aspect, 

namelijk het moeten innemen van pijnlijke of vermoeiende posities, en om hitte. Beide 

variabelen zijn beantwoord met een schaal die loopt van nooit tot altijd (nooit, bijna nooit, ¼ 

van de tijd, de helft van de tijd, ¾ van de tijd, bijna altijd, altijd). Het werken in vermoeiende 

of pijnlijke posities vergroot de kansverhouding (denken niet te kunnen doorwerken tot 60 

jaar / denken dit wel te kunnen doen) met een factor van e tot de macht 0,1602 of met 1,17. 

Aangezien dit echter geen ja/nee vraag was, geldt de vergroting van deze kansverhouding bij 

elke stijging op de schaal. Zij die bijna nooit antwoorden, hebben bijvoorbeeld een 1,17 maal 

grotere kansverhouding dan zij die nooit antwoorden, zij die ¼ van de tijd antwoorden, scoren 

1,17 maal hoger wat de kansverhouding betreft dan zij die bijna nooit antwoorden, enzovoort. 
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Hoe vaker een respondent ongezonde houdingen moet aannemen tijdens het werken, hoe 

groter de kans dat hij of zij het niet ziet zitten om tot 60 jaar te blijven werken. De frequentie 

speelt met andere woorden een belangrijke rol. Wat het werken in de hitte betreft, vergroot de 

kansverhouding (denken niet te kunnen doorwerken tot 60 jaar / denken dit wel te kunnen 

doen) met een factor van e tot de macht 0,0979 of 1,103. Ook hier geldt dat de freqentie een 

rol speelt. Per stijging op de schaal, vergroot de kansverhouding. Hoe vaker werknemers in de 

hitte moeten werken, hoe groter de kans dat zij denken niet te kunnen blijven werken tot 60 

jaar in dezelfde functie. Samenvattend blijkt uit de data dat in België het werken onder 

ongunstige omstandigheden, namelijk in pijnlijke of vermoeiende posities of in de hitte, 

ervoor zorgt dat werknemers denken niet in staat te zijn tot hun 60ste dezelfde job uit te 

voeren. 

 

 

4.2 Belstress 

 

� Relatie tussen JCQ-variabelen (werkbelasting, beslissingsvrijheid en job strain), 

persoonskenmerken en gezondheidsgevolgen (De Backer et al., 2000, 83). 

 

De Belstress-studie maakt gebruik van de Job Content Questionnaire om een aantal 

werkkenmerken in kaart te brengen. Een groot deel van de analyses richt zich dan ook op het 

verband van de schalen opgenomen in de JCQ en de gezondheidsgevolgen.  

 

Tabel 20: Samenvattende tabel van de relaties tussen Job Content Questionnaire – 

schalen, persoonskenmerken en gezondheidsgevolgen. 

 Werkbelasting Beslissingsvrijheid Job strain 

Kenmerken persoon    

ISCO-beroepsklasse - - + 

Scholing + + - 

Fit persoon – job    

Skill utilization 0 - + 

Gezondheidsgevolgen    

Depressie + - + 
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 Werkbelasting Beslissingsvrijheid Job strain 

Vermoeidheid + - + 

Gebruik psychotrope 

farmaca 

+ - + 

Gezondheidsklachten + - + 

Alcoholconsumptie 0 0 0 

Slaapproblemen + - + 

Bron: De Backer et al., 2000 

 

De Belstress-studie toont aan dat de perceptie van jobstress verschilt naargelang 

beroepsklasse, onafhankelijk van leeftijd, scholing en geslacht.  

Uit de resultaten blijkt ook dat de JCQ variabelen sterk verband houden met diverse 

psychosociale factoren. De relatie met scholing was bekend, reden waarom ook in de meeste 

andere analyses gestandaardiseerd werd voor het scholingsniveau.  

Andere interessante vaststellingen zijn de sterke relaties met de depressieschaal, met de 

schaal van gezondheidsklachten en met de vermoeidheidsschaal. Ook met het gebruik van 

psychotrope farmaca werden associaties vastgesteld. Deze associaties gaan steeds in dezelfde 

zin : meer perceptie van psychologische werkbelasting, minder beslissingsvrijheid en een 

hogere prevalentie van job strain, wanneer de psychologische variabelen ongunstiger uitvallen 

(De Backer et al., 2000, 83).  

Met gedragsfactoren als alcoholverbruik en fysische activiteit werden weinig verbanden 

gevonden, tenzij een hogere beslissingsvrijheid bij actieve personen.  

 

� Coronaire risicofactoren en stress op het werk (De Backer et al., 2000, 66). 

 

De Belstress-studie heeft tevens een omvangrijk bioklinisch luik, waarbij de respondenten aan 

een geneeskundig onderzoek werden onderworpen. Daarbij richt de analyse zich op de relatie 

tussen de scores van de respondenten op de schalen van de Job Content Questionnaire en hun 

objectieve gezondheidstoestand. Onderstaande tabel vat de relatie tussen werkstress en 

gezondheidsfactoren als bloeddruk, cholesterolgehalte, overgewicht en een aantal 

gedragskenmerken als alcohol- en tabaksgebruik samen. 
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Tabel 21: Overzicht coronaire risicofactoren en stress op het werk 

 Mannen Vrouwen 

Risicofactor Dem Contr. SS Strain Dem Contr. SS Strain 

SBD + (***) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

DBD + (***) + (*) n.s. n.s. + (*) + (*) n.s. n.s. 

Hypertensie + (**) n.s. n.s. + (*) n.s. n.s. n.s. n.s. 

BMI n.s. - (*) - (**) n.s. n.s. n.s. - (*) n.s. 

Cholesterol n.s. + (*) n.s. n.s. n.s. + (*) n.s. n.s. 

HDL-

cholesterol 
n.s. n.s. + (**) n.s. n.s. n.s. + (*) n.s. 

B/H omtrek n.s. - (***) - (*) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Alcohol + (***) + (*) + (*) n.s. + (**) + (***) n.s. n.s. 

Diabetes n.s. - (***) n.s. n.s. - (*) - (**) - (*) n.s. 

Tabak n.s. - (*) n.s. + (**) + (*) - (**) - (**) n.s. 

Ex-tabak n.s. n.s. n.s. - (**) n.s. + (*) + (*) n.s. 

 

Dem. = Job Demands; Contr. = Job Control; SS = Social Support; Strain = Job strain. 

n.s. = niet significant; het aantal sterretjes wijst op de sterkte van het verband. 

 

De associaties tussen JCQ variabelen met coronaire risicofactoren zijn meestal niet erg sterk 

en de interne consistentie ervan moet verder worden onderzocht. Zo is de bloeddruk, die 

volgens de hypothese van de onderzoekers rechtstreeks geassocieerd zou moeten zijn met job 

demand en job strain, en in negatieve zin met job control en social support, in feite positief 

met control geassocieerd is. 

De bloeddruk werd in het onderzoek echter op één bepaald moment gemeten, tijdens het 

screeningsonderzoek. In de literatuur beschrijven meerdere auteurs een associatie tussen de 

bloeddruk en job stress (of een negatief verband met de job control), terwijl de bloeddruk 

ambulatoir gemeten werd (dus op een continue wijze); deze associatie bestaat niet bij een 

meting van bloeddruk op één moment. 

Risicofactoren van het 'gedragstype’, zoals het alcoholgebruik en het tabaksgebruik, 

zouden in aanmerking kunnen komen als intermediaire factoren in het causaal model 'stress 

op het werk – cardiovasculaire ziekten'. De onderzoekers vonden inderdaad dat het 
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alcoholgebruik toenam wanneer de ‘demand’ toenam, maar meer uitgebreide analyses zijn 

nodig om het verhoogd alcoholgebruik in de groep met meer ‘control’ te verklaren; misschien 

is er hier sprake van 'coping'. 

Het verband tussen tabaksgebruik en ex-rokers komt er minder complex uit. De 

onderzoekers vinden inderdaad dat de 'beschermende' schalen zoals de job control en de 

social support negatief geassocieerd zijn met tabaksgebruik, en positief met ex-tabaksgebruik, 

terwijl een positief verband wordt vastgesteld tussen demand en strain en tabaksgebruik, en 

een negatief verband tussen strain en vroeger tabaksgebruik. 

De risicofactoren 'BMI' en 'buik/heup omtrek', die in principe te maken hebben met 

voedingsgewoonten lijken ook in verband te staan met de stressfactoren op het werk: de 

onderzoekers vinden inderdaad een vermindering van de 'BMI' en van de buik/heup omtrek 

bij degenen met een verhoogde control en social support. 

De omgekeerde en lineaire associatie (voor de mannen) tussen het voorkomen van diabetes 

en de job control, ondanks de controle voor leeftijd, opleidingsniveau en BMI, maken meer 

diepgaande analyses nodig ; andere factoren zouden een rol kunnen spelen in de verklaring 

voor deze associatie. 

Wat betreft het totaal cholesterol en het HDL-cholesterol tenslotte, vinden de onderzoekers 

een verhoging van het cholesterolgehalte bij de groepen met meer control, dit in tegenstelling 

tot de nulhypothese van de onderzoekers. Waarschijnlijk beïnvloeden andere factoren dit 

verband, zoals bij het alcoholgebruik. De HDL-cholesterol is hoger in de hoogste quartielen 

van social support, maar dit is toch een 'geïsoleerde' waarneming, de HDL-cholesterol is 

immers niet geassocieerd met enige andere Karasek variabele. 

Deze preliminaire analyses tonen aan dat vooral de gedragsfactoren als mediërende 

factoren in de relatie tussen job stress en cardio-vasculaire ziektes zouden kunnen fungeren 

(De Backer et al., 20000, 66). 

 

� Verband tussen jobstress en werkverzuim (De Backer et al., 2000, 83) 

 

In de Belstress-studie is tevens een onderzoek naar de relatie tussen werkstress en 

werkverzuim opgenomen, waarbij dit verzuim van de respondenten gedurende verschillende 

jaren na de bevraging wordt opgevolgd. De beschikbare resultaten met betrekking tot 

jobstress en werkverzuim hebben betrekking op 1 jaar follow-up van 12.708 deelnemers zodat 

ze nog als preliminair te aanzien zijn. De waarnemingen bevestigen het vermoeden van een 

verband tussen jobstress en werkverzuim wegens ziekte. In de resultaten werd daarenboven 
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reeds rekening gehouden met andere mogelijke determinanten van werkverzuim zoals leeftijd, 

scholing, tabakverbruik, burgerlijke stand, familiale last, alcoholverbruik, arteriële 

hypertensie en overgewicht.  

Met vrijwel alle constructies van werkverzuim werden significante en onafhankelijke 

verbanden gevonden waarbij de verschillen in werkverzuim tussen de kwartielen van de 

jobstress schalen soms zeer substantieel zijn. Vooral een lagere beslissingsvrijheid en een 

lagere sociale ondersteuning gaat gepaard met significant meer  werkverzuim wegens ziekte, 

of het verzuim nu in episodes of in totale duur uitgedrukt is, en dit zowel bij mannen als bij 

vrouwen (De Backer et al., 2000, 83). 

 

� Oorzaken en gevolgen van ‘rechtstreeks gemeten’ jobstress (De Backer et al, 2000, 

105 e.v.). 

 

Werkstress wordt in de Belstress-studie met behulp van de Job Content Questionnaire 

gemeten. Toch wordt in de vragenlijst ook op een rechtstreekse wijze gevraagd welk niveau 

van werkstress de respondent ervaart. Ook met deze rechtstreeks gemeten werkstress wordt in 

de Belstress-studie de relatie geanlyseerd met werkkenmerken en gezondheidsgevolgen. 

 

Tabel 22: Overzichtstabel relaties tussen rechtstreeks gemeten werkstress, 

werkkenmerken en gezondheidsgevolgen. 

 Rechtstreeks gerapporteerde werkstress 

Persoonskenmerk  

Opleiding + 

Werkkenmerk  

Ploegenstelsel - 

Hiërarchisch niveau + 

Sociale ondersteuning - 

Gevolgen  

Gezondheidsklachten + 

Verloopintentie + 

Depressie + 
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In de tabel zien we dat de groep uit de Belstress-steekproef die een hogere opleiding heeft 

genoten duidelijk meer stress ervaart tijdens het werk dan mensen die een lagere opleiding 

genoten. Mensen die in een vast dagstelsel werken ervaren meer jobstress dan mensen die 

tewerkgesteld zijn in eender welk ander type van werkschema. Tevens bevinden de zeer 

gestresseerden zich bij de hiërarchische positie ‘chef van chefs’ op de voet gevolgd door 

‘chefs van uitvoerders’. De grootste groep niet-gestresseerden vinden we terug bij de 

‘uitvoerders’. Uit bovenstaande tabel blijkt ook dat hoe meer mensen stress percipiëren tijdens 

het werk, hoe minder social support ze ervaren van hun collega’s en chefs, hoe meer 

gezondheidsklachten gerapporteerd worden, hoe groter de kans is dat ze een andere job zullen 

zoeken in een andere organisatie en dat ze meer depressief zijn of neiging hebben tot 

depressie (De Backer et al., 2000, 117). 

 

� Volledige modelvorming (De Backer et al., 2000, 167) 

 

De Belstress-studie probeert tevens in een model de verklarende variabelen en hun impact te 

vatten op de stress en strains percepties. Daarbij worden determinatie percentages bereikt van 

60% en meer. Deze verklarende modellen bevestigen de essentie van de hedendaagse 

opvatting omtrent stress op het werk als de manifestatie van een mismatch tussen de 

“objectieve” eisen van de functie en “subjectieve” mogelijkheden van het individu om met 

deze eisen om te gaan. Voor een goed begrip van de door werknemers ervaren stress en 

strains zijn niet alleen subjectieve percepties omtrent stressoren en sociale steun van belang, 

maar ook objectieve karakteristieken van de functie spelen een doorslaggevende rol. Stress is 

niet louter een zaak van het individu, noch is stress zonder meer functiegebonden. 

Daarnaast tonen de modellen aan welke (combinatie van) objectieve functiekenmerken bij 

uitstek leiden tot stressor percepties. Onder deze karakteristieken valt vooral de 

doorslaggevende rol van tijdsdruk op. Meer dan alle andere kenmerken van de functie is het 

(te) hoog opgelegde tempo de dimensie die, gecontroleerd voor individuele verschillen, het 

stress gevoel aanwakkert. Tempo en tijdsdruk zijn ook in belangrijke mate geassocieerd met 

emotionele en gezondheidsklachten. Deze dimensie vormt dan ook de prioritaire route voor 

een beleid dat stress reductie beoogt.  

Verder is ook de in de functie ingebouwde algemene graad van autonomie van 

onmiddellijk belang voor een goed begrip van stress en zijn korte termijn gevolgen. 

Objectieve functiekarakteristieken die de controle bevorderen (i.e., afwisseling en autonomie 

in de functie en de mogelijkheid tot het ontwikkelen van kennis en vaardigheden) bepalen dan 
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ook in niet onbelangrijke mate of werknemers emotionele en / of gezondheidsproblemen t.g.v. 

het werk ontwikkelen (De Backer et al., 2000, 167).  

  
 
 
4.3 DIOVA 

 

� Mate van welbevinden en spanning in de Belgische beroepsbevolking 

 

Het DIOVA-databestand bevat de respons van werkdruk-onderzoeken in organisaties met 

behulp van de VBBA-vragenlijst (Vragenlijst Beoordeling en Beleving van de Arbeid. Deze 

vragenlijst peilt enerzijds naar mogelijke stressoren in de arbeidsinhoud, -voorwaarden, -

omstandigheden en –verhoudingen in het werk en anderzijds naar de stressgevolgen (zie 

paragraaf ‘Databanken’).  

De stressgevolgen hebben betrekking op: 

− het welbevinden: plezier in het werk; betrokkenheid bij de organisatie en 

verloopintentie; 

− de spanning: herstelbehoefte; piekeren; slaapkwaliteit; vermoeidheid tijdens het 

werk en emotionele reacties tijdens het werk. 

Onderstaande figuur vat samen hoe het werk wordt beleefd door de respondenten in het 

DIOVA-databestand (operationeel bestand van 28 913 respondenten, begin 2004). 
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Figuur 2: Beoordeling van de schalen die peilen naar stressgevolgen (gemiddelde op een 

4-punten schaal, 2004). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: De Witte & Notelaers, 2004. 

 

Het welbevinden op het werk is gemiddeld genomen vrij hoog. Zo ervaren de respondenten 

duidelijk plezier in hun werk, terwijl ze zich ‘vaak’ betrokken voelen bij de organisatie en 

evenmin de intentie vertonen om van baan te veranderen. Ook wat spanning betreft is het 

beeld vrij rooskleurig. De respondenten ervaren meestal geen herstelbehoefte en geven aan 

dat ze meestal niet piekeren over hun werk, zich niet vermoeid voelen tijdens het werk en 

weinig negatieve emotionele reacties vertonen tijdens het uitoefenen van het werk (De Witte 

& Notelaers, 2004, 163). 

 

� Relaties tussen persoons- en werkkenmerken met VBBA-schalen. 

 

Het globale beeld dat uit voorgaande figuur naar voor komt is vrij gunstig. Een hoog niveau 

van welzijn op het werk wordt gecombineerd met een eerder laag niveau van spanning. De 

globale beoordeling verschilt echter in functie van de achtergrondkenmerken van de 

respondenten. In onderstaande tabel wordt summier de voornaamste resultaten van een 

bivariate analyse voorgesteld tussen diverse schalen van de VBBA en zes kenmerken van de 

respondenten. Daarbij worden voor een bepaald achtergrondkenmerk de samenhang met 
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problematische stressoren aangeduid. In cursief wordt de samenhang met negatieve 

stressgevolgen weergegeven. Zo hebben vrouwen bijvoorbeeld minder gunstige 

loopbaanmogelijkheden en hebben ze meer last van piekeren in vergelijking met mannen. 

Mannen hebben dan weer vaker te maken met rolconflict in het werk en hebben minder 

plezier in het werk in vergelijking met vrouwen. De tabel biedt zodoende voor elk van de 

achtergrondkenmerken een overzicht van de voornaamste stressrisico’s en gevolgen. 

 

Tabel 23: Voornaamste stressrisico’s en -gevolgen (cursief) van zes 

achtergrondkenmerken. 

Achtergrond- 

kenmerk 

Waarde Waarde 

Geslacht Mannen 

Rolconflict 

 

 

Plezier in het werk 

Vrouwen 

Loopbaanmogelijkheden 

Contactmogelijkheden 

Hogere herstelbehoefte 

Piekeren 

Opleiding Laag geschoold 

Lichamelijke belasting 

Afwisseling in het werk 

Leermogelijkheden 

Zelfstandigheid in het werk 

Inspraak 

Toekomstonzekerheid 

Loopbaanmogelijkheden 

Appreciatie van beloning 

Plezier in het werk 

Slaapkwaliteit 

Hoog geschoold 

Werktempo en –hoeveelheid 

Geestelijke belasting 

Emotionele belasting 

 

 

 

 

 

Piekeren 

Intentie om van baan te 

veranderen 

Arbeidstijden Ploeg- en nachtdienst 

Plezier in het werk 

Slaapkwaliteit 

Onregelmatige werkuren 

Piekeren 

Herstelbehoefte 
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Arbeidscontract Vast contract 

Werktempo en –hoeveelheid 

Geestelijke belasting 

Emotionele belasting 

Rolconflict 

Veranderingen in het werk 

Piekeren 

Tijdelijken 

Afwisseling in het werk 

Rolambiguïteit 

Toekomstonzekerheid 

 

 

Intentie om van baan te 

veranderen 

Sector Industrie 

Lichamelijke belasting 

Toekomstonzekerheid 

Arbeidsinhoud 

Contactmogelijkheden 

Plezier in het werk 

Herstelbehoefte 

Slaapkwaliteit 

Diensten 

Geestelijke belasting 

 

 

 

Betrokkenheid bij de organisatie 

Intentie om van baan te 

veranderen 

 

Leeftijd Jongeren 

Afwisseling in het werk 

Leermogelijkheden 

Zelfstandigheid in het werk 

Inspraakmogelijkheden 

Toekomstonzekerheid 

Intentie om van baan te 

veranderen 

Betrokkenheid bij organisatie 

Ouderen 

Emotionele belasting 

Geestelijke belasting 

Veranderingen in het werk 

Loopbaanmogelijkheden 

 

Herstelbehoefte 

Piekeren 

Bron: De Witte & Notelaers, 2004. 

 

Gelet op de (einde)loopbaanproblematiek die centraal staat in dit rapport, gaan we verder in 

op de relatie tussen stressoren en stressgevolgen met de variabele leeftijd. Onderstaande 

figuur geeft aan dat jongeren veel minder lijden onder het werktempo en minder emotionele 
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belasting hebben met gevolg dat ze minder piekeren en minder herstelbehoefte hebben dan de 

oudere werknemers. De data lijken een ‘groeimodel’ met de leeftijd te bevestigen, dat wordt 

gekenmerkt door toename van verantwoordelijkheden, van emotionele belasting en werkdruk.  

Toch treedt tegelijk ook vaak een ‘knik’ op vanaf de leeftijdscategorie + 55, waarbij 55-

plussers gunstiger cijfers optekenen dan hun collega’s in de groep van 45 tot 55 jaar. Dit is 

echter een gevolg van de versnelde uitval uit het arbeidsproces van 50-plussers die de 

werkdruk niet langer aankunnen. Deze selectie zorgt ervoor dat een kleine groep 

‘stressbestendigen’ overblijven die tekenen voor de relatief gunstiger scores, het al eerder in 

dit rapport vernoemde ‘healthy worker effect’. 

Merk ook op dat het negatieve effect van leeftijd op de (ervaren) arbeidskwaliteit enkel 

opgaat voor de dimensie ‘spannings- en vermoeidheidsklachten’. Het welbevinden in de job 

en de motivatie liggen bij oudere werknemers immers hoger dan bij hun jongere collega’s (zie 

bijvoorbeeld de schalen ‘plezier in het werk’ of ‘betrokkenheid bij organisatie’) 

(Hoedemakers & Notelaers, 2002). 

 

Figuur 3: Relatie stressoren en stressgevolgen met leeftijd. 
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Bron: Hoedemakers & Notelaers, 2002. 
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Noot: Z-scores geven een (gestandaardiseerd) beeld van de positieve of negatieve afwijking 

van een specifieke groep van de gemiddelde schaalscore van de populatie. 

 

� Relatie tussen werkkenmerken en stress 

 

Het databestand laat vanzelfsprekend niet enkel toe stressrisico’s en stress te verbinden aan 

achtergrondkenmerken van respondenten, maar tevens om de onderlinge relatie tussen 

kenmerken van het werk en stress te analyseren. Zo maakt onderstaande tabel duidelijk dat 

werknemers die permanent onder tijdsdruk staan een verhoogd risico lopen op min of meer 

ernstige klachten die uiting zijn van overmatige psychische vermoeidheid.  

De tabel geeft echter ook aan dat deze werkdruk weinig invloed heeft op het plezier dat 

werknemers – al dan niet – aan hun job beleven. Jobs kunnen zodoende ‘boeiend maar ook 

vermoeiend zijn’. Dit wijst er op dat spanningsklachten (‘psychische vermoeidheid’) en 

welbevinden (‘plezier in het werk’) twee duidelijk te onderscheiden dimensies zijn (SERV, 

2003, 391). 

 

Tabel 24: Relatie tussen werkdruk en welbevinden / spanningsklachten. 

Werken onder tijdsdruk Nooit Altijd 

“geen plezier hebben in het werk” 11% 14% 

“na de werkdag door vermoeidheid 

nergens meer aan toe komen” 

23% 47% 

“na het avondeten meestal niet meer fit 

zijn” 

35% 59% 

“het werk zorgt voor een nogal uitgeput 

gevoel.” 

28% 61% 

Bron: Van Veldhoven, 2001 
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4.4 WIV-Gezondheidsenquête 

 

De Gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid bevat 

een groot aantal variabelen over de gezondheidstoestand van de bevolking. Informatie over 

het werk en de werkomstandigheden is echter heel summier. Over de relatie tussen 

kenmerken van het werk en de talrijke gezondheidsvariabelen is nauwelijks gepubliceerd.  

Hierna worden enkele eerste analyses gepresenteerd die een aanduiding kunnen geven van 

de mogelijkheden in het databestand om de relatie tussen werk en gezondheid te bestuderen. 

Daartoe is gebruik gemaakt van één variabele inzake gezondheid, met name het antwoord van 

de respondenten op de vraag: “Heeft u last van één of meerdere langdurige ziekten, 

langdurige aandoeningen of handicaps?”. Deze vraag kan met ja of nee beantwoord worden.  

 

Tabel 25: Relatie tussen actief / niet-actief op de arbeidsmarkt en lijden aan langdurige 

ziekten, aandoeningen of handicaps (N = 6953; Percentage respondenten met langdurige 

gezondheidsproblemen; 2001). 

Activiteitsstatus 18-54 jaar 
Chi² en p-

waarde 
55 en ouder 

Chi² en p-

waarde 

Werkenden 18,3% Chi² = 156,611 

p = < 0,0001 

28,5% Chi² = 17,398 

p = < 0,0001 Niet-werkenden 34,2% 41,0% 

Bron: eigen berekeningen 

 

De gezondheidstoestand vertoont een duidelijk verband met de activiteitsstatus. Bij personen 

van 55 en ouder antwoorden niet-werkenden 12% meer bevestigend op de vraag naar 

gezondheidsproblemen in vergelijking met de werkenden (41% versus 28,5%). Bij de 

respondenten van 18 tot 54 jaar is dat verschil iets groter, namelijk 15,9% (34,2% versus 

18,3%). Telkens is het verschil tussen werkenden en niet-werkenden sterk significant 

verschillend van nul, wat blijkt uit de kleine p-waardes. Er kan dus met enige (statistische) 

zekerheid gesteld worden dat niet-werkenden veel vaker lijden aan een langdurige ziekte, 

aandoening of handicap dan de werkenden. Dit neemt niet weg dat omgekeerd geformuleerd 

bijna twee derde van de niet-werkenden in beide leeftijdsgroepen geen last heeft van 

langdurige gezondheidsproblemen. 
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Tabel 26: Relatie tussen actief / niet-actief op de arbeidsmarkt en lijden aan langdurige 

ziekten, aandoeningen of handicaps (N = 6953; Percentage respondenten dat werkt; 

2001). 

Langdurige 

gezondheidsproblemen 
18-54 jaar 55 en ouder 

Ja 60,4% 20,5% 

Nee 77,9% 31,0% 

Bron: eigen berekeningen. 

 

Een andere voorstellingswijze van de relatie tussen langdurige gezondheidsproblemen en 

activiteitsstatus is de variatie van het aandeel werkenden naargelang de gezondheid. Hieruit 

blijkt dat één derde van de personen van 55 jaar en ouder zonder gezondheidsproblemen, 

werkzaam zijn. Dit is een beperkt aandeel, maar nog steeds hoger dan het aandeel werkenden 

bij de respondenten dat wél lijdt aan langdurige gezondheidsproblemen (31,0% versus 

20,5%). Ook bij de jongeren is het aandeel werkenden bij respondenten met goede 

gezondheid bijna 20% hoger dan bij de respondenten met langdurige gezondheidsproblemen 

(77,9% versus 60,4%). De afwijkingen in percentage werkenden bij mensen met en zonder 

gezondheidsproblemen zijn nog steeds sterk significant verschillend van nul. Omdat het over 

dezelfde tabel gaat, alleen omgekeerd gelezen, wordt de significantietest echter niet meer 

herhaald.  

 

Tabel 27: Relatie tussen arbeidstijdstelsel en lijden aan langdurige ziekten, 

aandoeningen of handicaps (N = 4661; Percentage (werkende) respondenten met 

langdurige gezondheidsproblemen; 2001). 

Arbeidstijdstelsel 18-54 jaar 
Chi² en p-

waarde 
55 en ouder 

Chi² en p-

waarde 

Dagdienst 18,6% Chi² = 3,343 

P = 0,0675 

28,8% Chi² = 0,155 

P = 0,6940 Ander arbeidstijdstelsel 21,4% 31,3% 

Bron: eigen berekeningen. 

 

Het databestand bevat informatie over het arbeidstijdstelsel van de respondenten. De aard van 

dit arbeidstijdstelsel (dagdienst tegenover alle andere arbeidstijdstelsels, te weten uitsluitend 

nacht, uitsluitend weekend, roterend ploegenstelsel, op onregelmatige tijdstippen of ander 

arbeidstijdstelsel) vertoont echter geen associatie met de gezondheidstoestand van de 
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respondenten, en dit zowel bij de 18 tot 54 jarigen als bij de respondenten van 55 en ouder. 

De p-waardes zijn te groot, zodat gesteld kan worden dat de in de steekproef geobserveerde 

verschillen in percentages tussen de arbeidstijdstelsels, niet significant verschillend zijn van 

nul. Misschien is het feit dat deze resultaten niet significant zijn te verklaren door het “healthy 

worker effect”. Hierbij komen de negatieve gezondheidsgevolgen van belastend werk niet tot 

uiting, omdat van de oudere leeftijdsgroep enkel de gezonde personen nog werkzaam zijn.  

Toch bevat het WIV-databestand de mogelijkheid om dit ‘healthy worker effect’ te 

omzeilen. Het databestand bevat immers informatie over het vroegere werk van niet-

werkenden (vb. vorig beroep en sector). Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de 

gezondheidseffecten van de uitoefening van een bepaald beroep in te schatten bij de niet 

(meer) werkenden. Een belangrijk effect daarvan is immers een uitstoot uit de arbeidsmarkt. 

In volgende tabel wordt de zelfinschatting van de gezondheidstoestand voor de niet (meer) 

werkenden weergegeven naargelang het vroegere uitgeoefende beroep. 

 

Tabel 28: Relatie tussen laatst uitgeoefend beroep en de zelfbeoordeling van de 

gezondheidstoestand bij de niet-werkenden van 55 tot en met 64 jaar, 2001. 

NIS 91 

Beroepencode 
Omschrijving 

% met eigen 

gezondheids-beoordeling 

‘goed’ of ‘zeer goed’ 

Aantal 

respondenten 

in WIV-

databestand 

5 Technici 47% 40 

8 

Ambachtslui, stielmannen, 

productiearbeiders en 

handlangers 49% 85 

7 

Ambachtslui, stielmannen, 

productiearbeiders en 

handlangers 56% 125 

9 

Werknemers aktief in diensten, 

sport en ontspanning 61% 100 

3 

Handelaars, personeel in de 

handel, verkopers en 

dergelijken 62% 77 
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NIS 91 

Beroepencode 

Omschrijving % met eigen 

gezondheidsbeoordeling 

‘goed’ of ‘zeer goed’ 

Aantal 

respondenten 

in WIV-

databestand 

6 

Beroepen in transport en 

communicatiebedrijven 67% 30 

0 

Personen die een 

wetenschappelijk of vrij beroep 

uitoefenen 70% 138 

2 Kantoorbedienden 70% 110 

1 

Bedrijfsleiders, eigenaars-

uitbaters, directeurs 75% 32 

4 

Landbouwers, vissers, 

houthakkers e.d. 76% 21 

Bron: Eigen berekeningen. 

 

Ouderen die niet meer werken en die vroeger een vrij beroep uitoefenden of kantoorbediende, 

bedrijfsleider of landbouwer waren, beoordelen hun gezondheidstoestand als veel beter dan 

productiearbeiders of technici. 

De 1-digit NIS-beroepencodes bevatten echter een brede diversiteit aan beroepen, zodat 

een éénduidige interpretatie geenszins voor de hand ligt. Daarom worden in onderstaande 

tabel dezelfde relaties nagegaan voor de tien meest voorkomende beroepen in ons land (op 

basis van de laatste volkstelling). 
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Tabel 29: Relatie tussen laatst uitgeoefend beroep en de zelfbeoordeling van de 

gezondheidstoestand bij de niet-werkenden van 55 tot en met 64 jaar (Percentage dat 

eigen gezondheid als ‘goed’ of ‘zeer goed’ beoordeelt, 2001). 

Positie 

in 

België 

NIS 91 beroepscode met omschrijving % met eigen 

gezondheidsbeoordeling 

‘goed’ of ‘zeer goed’ 

Aantal 

respondenten 

in WIV-

databestand 

 1 

214  Bedienden openbare diensten 

(exclusief ingenieurs) 75% 24 

 2 

213  Bedienden administratief werk en 

redactie in de privé-sector 69% 39 

 3 

331  Verkopers, winkelbedienden, 

demonstrateurs 61% 36 

 4 

042  Leraren en regenten in het 

secundair onderwijs 66% 38 

 5 

036  Gediplomeerde verplegers en 

ziekenoppassers 78% 14 

 6 634  Vrachtwagenbestuurders 57% 14 

 7 599  Opzichters en ploegbazen 58% 12 

 8 302  Kleinhandelaars 77% 13 

 9 

916  Sjouwers, werkvrouwen, 

schoonmakers en soortgelijken 76% 29 

 10 

211  Bedienden financiële transacties, 

verzekeringsverrichtingen 82% 11 

Bron: Eigen berekeningen. 

 

Hieruit blijkt opnieuw een verband tussen het laatst uitgeoefende beroep van respondenten en 

hun gezondheidstoestand. Dit geeft aan dat het toekennen van belastingsscores aan beroepen 

een relevante optie kan zijn. 
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4.5 Besluit in verband met de beschikbare resultaten o.b.v. databestanden 

 

In dit vierde hoofdstuk zijn een aantal analyses op databestanden opgenomen die zowel 

werknemerskenmerken als gezondheidsvariabelen bevatten. Deels zijn hiervoor gegevens uit 

rapporten overgenomen, deels zijn eigen berekeningen op deze data gemaakt. Aan het einde 

van het derde hoofdstuk luidde de conclusie dat de databestanden, opgesteld door 

wetenschappelijke instellingen, het meest bruikbaar zijn voor onderzoek in verband met de 

eindeloopbaanproblematiek. Na het doornemen van bestaande en het maken van eigen 

analyses op deze databestanden, verschijnt evenwel een minpunt aan werken met deze data. 

Er zijn immers geen longitudinale gegevens beschikbaar die toelaten de causaliteit en de 

richting daarvan tussen kenmerken van het werk en werkgerelateerde gezondheidsgevolgen, 

te duiden. Hoogstens kunnen met de beschikbare gegevens associaties worden aangewezen 

die bepaalde verbanden aannemelijk maken. 

Deze associaties geven aan dat belastend werk samengaat met gezondheidsproblemen. De 

associaties wijzen er ook op dat gezondheidsproblemen op hun beurt het vermogen en de wil 

van mensen beperkt om hun job tot op oudere of pensioengerechtigde leeftijd te blijven 

uitoefenen. 

Daarbij moet niet enkel gedacht worden aan fysieke belastingen. Ook mentale belasting, 

bijvoorbeeld als gevolg van een beperkte autonomie in het werk, maakt mensen ziek en 

beperkt hun vermogen om de job langdurig uit te oefenen. Moderne managementstrategieën 

gericht op de verdere standaardisatie van menselijk gedrag, zoals bijvoorbeeld ‘lean 

production’, staan dan ook op gespannen voet met het verhogen van de arbeidsparticipatie van 

ouderen. 

De kenmerken van het werk zijn in België niet opvallend verschillend van deze voor de 

EU-15. Er is wel een evolutie waarbij mensen in de EU-15 steeds meer geconfronteerd 

worden met regelproblemen in het werk. Een evolutie die niet gevolgd wordt door een 

toename van de regelmogelijkheden in het werk, in het bijzonder bij de Belgische 

werknemers. De stand van de wetenschap geeft aan dat een dergelijke – groeiende - mismatch 

tussen de eisen van de job en  de mogelijkheden van mensen om daaraan te beantwoorden, tot 

stressklachten leidt. 

 

Na het afronden van dit vierde hoofdstuk kan in een vijfde hoofdstuk de conclusie getrokken 

worden uit zowel de literatuurstudie, de inventarisatie van de databestanden als de analyses op 

databestanden. 
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5 HOOFDSTUK 5: CONCLUSIE 

 

De lage werkzaamheidsgraad in België wordt door beleidsmakers als problematisch 

omschreven. Het voortbestaan van onze welvaart wordt (onder meer) afhankelijk geacht van 

een hoge(re) (professionele) activiteitsgraad. De huidige lage werkzaamheidsgraad vindt 

onder andere haar oorsprong in vervroegde arbeidsmarktuittrede omwille van 

arbeidsongeschiktheid. In voornoemd uittredekanaal vormt de achteruitgang van de 

gezondheidstoestand de expliciete rechtvaardiging van de vervroegde oppensioenstelling. 

Bepaalde werkkenmerken kunnen deze achteruitgang van de gezondheid mee veroorzaken. 

Deze vaststelling leidt naar het doel van dit onderzoek: wetenschappelijk inzicht verkrijgen in 

gezondheidsbedreigende arbeidskenmerken. De gehanteerde onderzoekdsdoelstelling ontleent 

haar maatschappelijk belang aan de overweging dat dergelijke inzichten onontbeerlijk zijn bij 

de totstandkoming van een realistisch en werkbaar activeringsbeleid. 

Deze initiële onderzoeksdoelstelling is nader ingeperkt, door er zowel conceptuele als 

methodologische grenzen aan te stellen. 

Conceptueel beperkt het onderzoek zich tot structurele werkkenmerken die noch bedrijfs-, 

noch beroepsspecifiek zijn. Interindividuele verschillen vallen dus buiten het blikveld van 

deze studie. De macro-economische context wordt eveneens buiten beschouwing gelaten. 

Deze conceptuele begrenzingen monden uit in een onderzoeksmodel waarin een 

risicobenadering centraal staat met betrekking tot arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden. 

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen worden geweerd omdat zij niet behoren tot de 

bestudeerde objectieve factoren maar bedrijfs- en sectorspecifiek zijn. Stress krijgt in het 

onderzoeksmodel de rol van mediator toebedeeld. Het effect van de arbeidsgerelateerde 

factoren op de gezondheid kan dus rechtstreeks verlopen, of via de tussenstap van stress. Een 

bijkomend element in het model is de duur van blootstelling aan welbepaalde arbeidsfactoren, 

die mee de gezondheidsgevolgen ervan beïnvloedt. 

Methodologisch dragen longitudinale onderzoeksdesigns de voorkeur weg. Alleen 

dergelijke designs kunnen de stelling van causaliteit staven. Zoveel mogelijk wordt gesteund 

op studies die een objectieve meting van de werkkenmerken aanwenden en verschijnen in 

internationale (peer reviewed) tijdschriften.  

 

De initiële onderzoeksdoelstelling is opgesplitst in vier concrete onderzoeksvragen. 

Allereerst beogen we gezondheidsbedreigende objectieve werkkenmerken op te sporen en te 

inventariseren. Ten tweede trachten we grenswaarden op te stellen die bepalen vanaf wanneer 
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een vervroegde arbeidsmarktuittrede omwille van ernstige werkgerelateerde 

gezondheidsgevolgen aanvaardbaar is. Ten derde willen we een overzicht bieden van 

bestaande databanken met een evaluatie van hun bruikbaarheid voor onderzoek in het kader 

van de eindeloopbaanproblematiek. Als laatste worden enkele cijfers voor België en Europa 

gepresenteerd. 

 

De eerste onderzoeksvraag naar de identificatie van objectieve werkkenmerken die 

onafwendbare gezondheidsgevolgen met zich mee brengen, gebeurde waar mogelijk aan de 

hand van internationale wetenschappelijke literatuur uit drie voor dit onderwerp 

complementaire disciplines: de medische, de psychologische en de sociologische.  

Wat de arbeidsinhoud betreft, blijkt ten eerste dat de controle op de werkplek belangrijke 

gezondheidseffecten teweeg brengt. Een veeleisende werkomgeving waar de werknemer zelf 

geen enkele controle op kan uitoefenen, leidt tot de meeste gezondheidsproblemen. De 

inconsequente invulling en veelal subjectieve meting van controle op de werkplek maakt het 

gebruik van dit begrip problematisch. Vandaar de zoektocht naar alternatieven die het aspect 

controle bevatten en dit objectief benaderen. Twee zulke variabelen zijn opgenomen: 

machinegestuurde arbeid, waarbij het werktempo wordt opgelegd door de machine, en kort-

cyclisch repetitief werk, waarbij steeds dezelfde arbeidshandelingen binnen een bepaalde 

korte tijdsspanne uitgevoerd dienen te worden. In beide gevallen beschikt de werknemer zelf 

over weinig regel- of controlemogelijkheden. Machinegestuurde arbeid brengt zowel 

fysiologische, psychische als fysieke klachten met zich mee, zoals een hogere bloeddruk, 

stress, psychosomatische klachten en musculoskeletale aandoeningen. De genoemde 

gezondheidsgevolgen doen zich op korte termijn, namelijk na verloop van vijf jaar, gelden. 

Naast gelijkaardige psychologische en fysieke problemen leidt kort-cyclische arbeid 

daarenboven tot problemen op sociaal vlak. Werknemers geconfronteerd met kort-cyclische 

arbeid participeren in hun vrije tijd minder aan activiteiten. 

Ten tweede worden in de literatuur de gezondheidseffecten van arbeidstijdregelingen 

beschreven. Onvoorspelbare uurroosters, lange werkuren en nacht- en ploegenarbeid zijn 

enkele voorbeelden. Kwantitatief gezien staat het onderzoek rond onvoorspelbare uurroosters 

en lange werkuren nog in de kinderschoenen. De weinige bekende studies stellen wel dat 

onvoorspelbaarheid stresserend is terwijl controle over de eigen uurroosters positieve effecten 

sorteert. Lange werkuren leiden tot een gebrek aan slaap, vermoeidheid en hart- en 

vaatziekten. Naar nacht- en ploegenarbeid is wel uitvoerig onderzoek verricht. Hieruit blijkt 

de verstoring van het bioritme en het sociale ritme het meest belastend te zijn aan dit soort 
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arbeid. Die verstoring zorgt op haar beurt voor psychische disfuncties en fysieke problemen, 

terwijl het sociaal welzijn aangetast wordt. De negatieve gevolgen van nacht- (en ploegen) 

arbeid nemen toe met de leeftijd en met de duur van de blootstelling.  

Ten derde komt de verantwoordelijkheid voor anderen in de onderzoeksliteratuur aan bod. 

Beroepsmatig intensief met mensen moeten werken, verantwoordelijkheid voor hen dragen en 

aan hun verwachtingen proberen te voldoen, leidt tot fysieke problemen zoals hart- en 

vaatziekten en verhoogt de kans op psychische aandoeningen, in het bijzonder burnout.  

 

Wat de arbeidsomstandigheden betreft, worden allereerst ergonomische stressoren in de 

literatuur vermeld. Vooral repetitieve bewegingen, onnatuurlijke werkhoudingen en tillen zijn 

belastend en leiden tot musculoskeletale en andere problemen aan het locomotorisch stelsel. 

Wie meerdere risicofactoren combineert, ouder is en langer tewerkgesteld is in dezelfde 

omstandigheden heeft de meeste kans op gezondheidsproblemen. Deze 

gezondheidsproblemen kunnen een vervroegde arbeidsmarktuittrede bewerkstelligen.  

Hinderlijk werkgerelateerd lawaai is een tweede variabele die in de onderzoeksliteratuur 

beschreven staat. Dit werkkenmerk brengt negatieve gevolgen met zich mee voor zowel de 

fysieke als de psychosociale gezondheid. Voorbeelden van eerstgenoemde gevolgen zijn 

oorsuizingen en gehoorverlies. Voorbeelden van laatstgenoemde omvatten stress en 

slaapstoornissen. Langdurige blootstelling zonder rustpauze is het schadelijkst. 

Producten met gevaarlijke eigenschappen worden als derde variabele uit de literatuur 

gelicht. Zowel acute als chronische gezondheidsgevolgen kunnen zich manifesteren. 

Scheikundige brandwonden worden aangehaald als voorbeeld van een acuut effect. De 

chronische effecten omvatten voornamelijk neuropsychiatrische aandoeningen zoals 

geheugenverlies en stemmingsstoornissen, respiratoire aandoeningen waaronder astma en 

huidaandoeningen zoals allergie, naast arbeidsgerelateerde kankers. In sommige gevallen is 

de relatie met vervroegde uittrede bewezen. 

Ten vierde komt in de onderzoeksliteratuur de risicofactor stralingen terug, opgesplitst in 

microgolven en RF straling versus ELF elektrische en magnetische velden. Microgolven zijn 

onzichtbaar en bijvoorbeeld afkomstig van de televisie of van een gsm-antenne. In de 

frequenties voor telecommunicatie spreekt men dan van RF straling. Gezondheidseffecten 

worden veroorzaakt door het warmte-effect van deze stralingen. In wetenschappelijke kringen 

is er onenigheid of er ook gezondheidsgevaar is door niet-thermische effecten. Beschreven 

gezondheidsgevolgen zijn onder andere een kunstmatig opgewekte verhoging van de 

lichaamstemperatuur, brandwonden en kankergevallen. Met ELF elektrische en magnetische 
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velden bedoelt men velden die samenhangen met de elektriciteitsvoorziening. De in de 

literatuur beschreven gezondheidsgevolgen zijn ernstig: leukemie, tumoren en kanker worden 

het vaakst vernoemd. Een causale kwantitatieve relatie tussen duur en intensiteit van de 

blootstelling en effect kan uit de actuele wetenschappelijke gegevens echter niet afgeleid 

worden. 

De klimatologische werkomstandigheden worden als laatste in de onderzoeksliteratuur 

teruggevonden. Grote temperatuursverschillen, vochtigheid en tocht kunnen negatieve 

gevolgen voor de gezondheid inhouden. Oververhitting tot zelfs hittecoma of onderkoeling 

zijn mogelijke effecten. Met de leeftijd ondervinden werknemers meer last van de 

temperatuur. 

Met deze literatuurstudie is de eerste onderzoeksvraag van antwoord voorzien. Objectieve 

gezondheidsbedreigende werkkenmerken zijn opgespoord en geïnventariseerd. Waar mogelijk 

is het effect van leeftijd en blootstellingsduur in samenhang met deze factoren nagegaan. De 

behandelde werkkenmerken worden echter niet allemaal even sterk geruggensteund door 

wetenschappelijke onderzoeksbevindingen. De gezondheidseffecten van sommige 

werkkenmerken staan onomstotelijk vast, zijn wetenschappelijk bewezen. Het 

gezondheidsbedreigende karakter van andere arbeidsfactoren is waarschijnlijk te noemen. 

Zonder zekerheid over de causaliteit van de relatie, vertonen deze werkkenmerken een 

significante samenhang met gezondheidsvariabelen. Weer andere werkgerelateerde variabelen 

zijn onvoldoende onderzocht om hun relatie met gezondheidsvariabelen te classificeren. De 

samenhang tussen beide is onbepaald, kent onvoldoende wetenschappelijke grond om 

aangenomen te worden. In onderstaand kadertje worden de behandelde werkkenmerken 

onderverdeeld naargelang ze zeker, waarschijnlijk dan wel onbepaald zijn.  
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Tabel 30: Onderverdeling werkkenmerken naargelang hun gezondheidsbedreigende 

karakter zeker, waarschijnlijk of onbepaald is. 

Zeker Machinegestuurde arbeid;  

Kort-cyclisch repetitief werk;  

Nacht- en ploegenarbeid;  

Ergonomische stressoren;  

Lawaai;  

Producten met gevaarlijke eigenschappen;  

Thermische effecten van microgolven en RF-straling. 

Waarschijnlijk Lange werkuren; 

Verantwoordelijkheid voor anderen;  

Niet-thermische effecten van microgolven en RF-straling;  

ELF elektrische en magnetische velden. 

Onbepaald Onvoorspelbare uurroosters. 

 

Bovenstaande tabel toont aan dat voor het gezondheidsgevaar van de meeste structurele 

werkkenmerken overtuigende wetenschappelijke steun aanwezig is. Voor vier arbeidsfactoren 

is deze wetenschappelijke steun minder overtuigend maar desalniettemin aanwezig. Het is 

waarschijnlijk dat deze werkgerelateerde factoren een gevaar voor de gezondheid van de 

werknemer inhouden. Twee variabelen rond de arbeidstijden behoeven bijkomend onderzoek 

om de wetenschappelijke basis van hun gezondheidseffecten uit te breiden.  

 

Een tweede onderzoeksvraag is het opstellen van richtlijnen die bepalen vanaf wanneer de 

gezondheidseffecten van werkkenmerken dusdanig ernstig zijn dat vervroegde 

arbeidsmarktuittrede aanvaardbaar is. Met voorliggend literatuuronderzoek kan aan deze 

onderzoeksvraag niet voldaan worden. Ten eerste is er een gebrek aan longitudinaal 

onderzoek dat een objectieve meting van de arbeidskenmerken hanteert. Ten tweede draagt de 

bestaande wetenschappelijke verdeeldheid rond de effecten van bepaalde werkkenmerken niet 

bij tot het opstellen van eenduidige grenswaarden. Ten derde is het op basis van de literatuur 

niet mogelijk gebleken relaties precies te kwantificeren. Een causale kwantitatieve relatie 

tussen duur en intensiteit van de blootstelling en effect is nochtans nodig om grenswaarden te 

bepalen die aangeven wanneer een vervroegde arbeidsmarktuittrede aanvaardbaar is. Om aan 

de drie bovenstaande problemen te verhelpen is bijkomend onderzoek noodzakelijk. 
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Kan dit bijkomende wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden op basis van bestaande 

datasets? Om deze vraag te beantwoorden wordt een overzicht geboden van bestaande 

databanken die gebruikt (kunnen) worden in huidig en toekomstig onderzoek. Gelet op ons 

onderzoeksmodel moet een databank zowel gegevens bevatten over werkkenmerken, in het 

bijzonder arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden, en over de gezondheidstoestand van de 

werknemer in kwestie. Bij het opstellen van de inventaris is een onderscheid gemaakt tussen 

databestanden verzameld door wetenschappelijke instellingen en databanken samengesteld 

door maatschappelijke organisaties. De weerhouden wetenschappelijke databestanden zijn op 

Belgische niveau Belstress van de UG en de ULB, de WIV gezondheidsenquête en het 

DIOVA databestand; op Vlaams niveau de Vlaamse werkbaarheidsmonitor van de 

SERV/STV en op Europees vlak het ESWC en de Europese arbeidskrachtentelling van het 

NIS en Eurostat. Nederlandse databanken zijn het POLS-GE-AROM van het CBS, de 

Monitor Arboconvenanten van het SKB, de Nationale enquête Arbeidsomstandigheden van 

TNO arbeid en het TNO arbeidssituatiesurvey.  Het grote voordeel van deze databestanden is 

de vaak hoogstaande kwaliteit ervan, onder andere omdat er grondig is nagedacht over het 

doel en de uitwerking van de dataverzameling, die meestal met behulp van internationaal 

gevalideerde vragenlijsten geschiedt. Sommige databestanden maken vergelijkingen met 

andere landen mogelijk, wat ook een voordeel is. Enkele databestanden streven 

representativiteit van de steekproef na. Nadeel is dat sommige databanken slechts een 

beperkte hoeveelheid werkkenmerken opnemen. Veelal zijn deze met behulp van door de 

werknemer zelf in te vullen vragenlijsten opgemeten, wat een objectieve benadering van 

werkkenmerken verhindert. Naast de wetenschappelijke instellingen doen ook verschillende 

private en publieke organisaties aan dataverzameling. Volgende data zijn in de inventaris 

opgenomen: de Datawarehouse arbeidsmarkt van de Kruispuntbank sociale zekerheid, de 

databanken van sociale groepen zoals Acerta, ADMB, Groep S, SD Worx en Securex, data 

van Externe Preventiediensten zoals Idewe, databestanden van het ACV en ABVV en ten 

slotte databestanden van een consultancybureau namelijk IDEA consult. Deze data zijn 

doorgaans van mindere kwaliteit, onder andere omdat de data verzameld worden met een 

specifiek, niet-wetenschappelijk maar administratief doel. Gevolg is onvolledigheid, zeker 

wat de werkkenmerken betreft, en niet-representativiteit, omdat enkel gegevens van klanten 

opgeslagen worden. Voordeel is het feit dat deze data up-to-date wordt gehouden en de 

resultaten van onderzoek met deze data een brug tussen theorie, onderzoeksresultaten en 

dagdagelijkse praktijk kunnen bouwen. De databestanden van de Kruispuntbank sociale 

zekerheid vormen een uitzondering door de hoeveelheid aan beschikbare variabelen en 
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respondenten, namelijk 85% van de bevolking die in België woont. Het beperkt aantal 

variabelen rond de werkkenmerken blijft ook hier een hinderpaal voor gebruik van de data in 

het kader van onderzoek naar de eindeloopbaan. Zowel databestanden van wetenschappelijke 

als databestanden van maatschappelijke instellingen vertonen dus tekortkomingen voor 

eindeloopbaanonderzoek. Alle factoren in acht genomen zijn de databanken van 

wetenschappelijke instellingen het meest bruikbaar. De analysemogelijkheden van deze 

databestanden zijn zeker nog niet uitgeput. Dikwijls zijn zij enkel beschrijvend geanalyseerd, 

zodat er op het vlak van toetsende analyses nog onderzoeksmarge is. Een federale 

longitudinale werkbaarheidsmonitor, met een objectieve meting van werkkenmerken 

gekoppeld aan het (gezondheids)statuut van de Datawarehouse arbeidsmarkt, zou de lacunes 

van bestaande databanken overstijgen. Een dergelijk databestand kan wel een antwoord 

leveren op de vraag naar grenswaardes voor vervroegde arbeidsmarktuittrede. 

 

Een laatste doelstelling van dit onderzoek is de presentatie van enkele resultaten van 

analyses op de Belstress, DIOVA, WIV-Gezondheidsenquête en ESWC data, aangevuld met 

eigen berekeningen. Analyses op de Belstress data tonen aan dat de werkbelasting, de 

beslissingsvrijheid of regelmogelijkheden en de sociale steun samenhangen met zowel 

psychologische als fysieke en fysiologische problemen. Voor het ontwikkelen van stress 

blijken van de objectieve functiekarakteristieken vooral tijdsdruk, tempo en autonomie van 

doorslaggevend belang. Uit analyses op het DIOVA databestand leren we dat Belgen door de 

band genomen weinig spanning en veel welbevinden in het werk ervaren. Dit varieert echter 

naargelang enkele achtergrondkenmerken. Tewerkstelling in nacht- en ploegendienst brengt 

bijvoorbeeld risico’s met zich mee: het vermindert het plezier in het werk en tast de 

slaapkwaliteit aan. Oudere werknemers kennen een hoger welbevinden in het werk dan 

jongere werknemers, maar ervaren tegelijkertijd meer spanningen omwille van de hogere 

belasting door bijvoorbeeld werk- en tijdsdruk. Analyses aan de hand van de WIV-

gezondheidsenquête tonen aan dat de niet-werkenden vaker lijden aan langdurige 

gezondheidsproblemen dan de werkenden. De relatie tussen het arbeidstijdstelsel waarin men 

werkzaam is en het ervaren van langdurige gezondheidsproblemen kan, in tegenstelling tot de 

bevindingen uit de literatuurstudie, niet overtuigend aangetoond worden. Er blijkt wel een 

verband te bestaan tussen het laatst uitgeoefende beroep en de gezondheidstoestand, waarbij 

technici en productiearbeiders het meest lijden onder een verslechterde gezondheidstoestand. 

Een SERV rapport gebaseerd op analyse van de ESWC data besluit dat de algemeen 

geobserveerde toename van de regelproblemen in Europa wel, en in België niet gepaard gaat 
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met een evenredige toename van de regelmogelijkheden voor de betrokken werknemers. In 

vergelijking met onze buurlanden scoort alleen Frankrijk nog slechter qua 

regelmogelijkheden. Hoge regelproblemen die niet opgevangen worden door hoge 

regelmogelijkheden leggen een hypotheek op de gezondheid van de betrokken werknemer. 

Werknemers met een slechtere gezondheidstoestand oordelen overigens, steeds volgens de 

data, in grotere getale dat werken tot 60 jaar niet haalbaar is. Uit de ESWC data komt 

derhalve ondubbelzinnig het belang van de kwaliteit van de arbeid in de 

eindeloopbaanproblematiek naar voor.  
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6 HOOFDSTUK 6: BELEIDSREFLECTIES 

 

Met bovenstaande conclusies is het voornaamste doel van voorliggend rapport bereikt. Het 

reikt objectieve en empirisch toetsbare informatie aan over de relatie tussen bepaalde 

werkfactoren en de gezondheidstoestand van werknemers. Het levert op die manier een 

wetenschappelijk verantwoorde bijdrage aan het (einde)loopbaandebat dat momenteel tussen 

regering en sociale partners gevoerd wordt (zie berichten in de media o.a. Rasking, 2005). 

Voorliggend rapport stelt zich vooralsnog een bijkomend doel. Het wil op basis van de 

verworven inzichten ook constructief meedenken over de vraag onder welke voorwaarden 

langer doorwerken aantrekkelijker en/of beter realiseerbaar kan worden gemaakt (vgl. van 

Hoof, 2004, p. 348). Het wil m.a.w. de bruikbaarheid van de opgedane academische kennis 

optimaliseren door de contouren te schetsen van een mogelijke vertaling ervan naar de 

maatschappelijke werkelijkheid. In wat volgt wordt daarom de aanzet gegeven voor een 

reflectie over het gewezen, huidige en toekomstige arbeidsparticipatiebeleid. 

Als leidraden voor onze reflectie gebruiken we een oorzaak-gevolg schema voor 

arbeidsparticipatie (met ‘push’ en ‘pull’ factoren), het concept van de transitionele 

arbeidsmarkten en een denkraster dat drie maatschappelijke niveau’s (micro, meso en macro) 

en drie arbeidspreventieniveau’s (primair, secundair, tertiair) met elkaar combineert. In wat 

volgt expliciteren we deze modellen en definiëren we de bijbehorende begrippen. We passen 

ook de beleidsvoorstellen die recentelijk geformuleerd werden door de protagonisten 

(regering, werkgevers, vakbonden) en die ons via de media bereikten, in deze denkstructuren 

in. Op die manier wordt het huidige debat overzichtelijk gemaakt. Er ontstaat ruimte voor het 

evalueren ervan in het licht van arbeidstheoretische uitgangspunten en voor het benadrukken 

van toekomstige aandachtspunten. 

 

� Een causaal schema 

 

Uitgangspunt van onze reflectie is dat een arbeidsparticipatiebeleid slechts duurzaam is 

wanneer het een veelzijdige en integrale aanpak voorstaat. Het is in dat verband nuttig 

onderstaand causaal schema (zie figuur 4) voor ogen te houden. 
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Figuur 4: Causale relaties ; push- en pull factoren van vervroegde uitdiensttreding 

 

 
 
 

Dit causaal schema deelt de oorzaken van een lage arbeidsmarktparticipatie op in ‘push 

factoren’ en ‘pull factoren’ (Shultz, Morton & Weckerle, 1998). Een gebrek aan kwaliteit van 

het werk wordt beschouwd als een push factor, met name een factor die werknemers als het 

ware in de richting van vroegtijdige uittreding ‘duwt’. Een gebrek aan arbeidskwaliteit leidt 

immers tot gezondheidsschade (en absenteïsme) met als gevolg een belasting van het sociaal 

zekerheidssysteem en het productieproces. De toegenomen druk op de productiviteit bedreigt 

opnieuw de kwaliteit van de arbeid. De vroegtijdige uitstapregelingen staan bekend als 

belangrijke pull factoren, met name als elementen die de beslissing om uit te treden voor de 

werknemers letterlijk aantrekkelijk maakt. Ze beïnvloeden het sociaal zekerheidsstelsel 

rechtstreeks met vergelijkbare gevolgen op de productiviteit en de kwaliteit van de arbeid. 

De actuele discussie rond de (einde)loopbaan lijkt op het vlak van de ‘push’ factoren tekort 

te schieten. Ze lijkt vooral de nadruk te leggen op het verminderen van de aantrekkingskracht 

van de ‘pull’ factoren. Anders gezegd staat volgens sommigen de discussie te veel in het 

teken van een ‘financieel prikkelparadigma’ (vgl. van der Veen, geciteerd in Van Hoof, 2004, 

p. 348). Men zoekt vooral naar negatieve financiële stimuli die het stoppen met werken 

duurder moeten maken en/of naar middelen om langer doorwerken financieel te belonen. 

Nochtans dringt ook de vraag zich op hoe men (langer) werken als zodanig (dus los van de 

financiële kant ervan) aantrekkelijker kan maken. Volgens het bovenstaand causaal schema 

mag een deel van het antwoord op die vraag alvast gezocht worden in een verhogen van de 

kwaliteit van de arbeidsplaatsen, m.a.w. in een streven naar de meest werkbare invulling voor 
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de werknemers van de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en 

de arbeidsverhoudingen. 

 

� Transitionele arbeidsmarkten 

 

Aanvullend kan bij het formuleren van antwoorden op de vraag hoe werken aantrekkelijker 

kan worden gemaakt het model van de ‘transitionele arbeidsmarkten’ (Schmid geciteerd in 

Van Trier, 2004, p. 316) worden aangewend. Dat beschrijft hoe men bij het uitdenken van 

beleid moet afstappen van een traditioneel model waar de arbeidsmarkt geen raakvlakken 

vertoont met andere maatschappelijke activiteitsdomeinen zoals werkloosheid, onderwijs, 

huishouden en pensioen. Dit moet ten voordele gaan van een transitioneel model dat toelaat 

met goed gevolg een (betaalde) positie op de arbeidsmarkt te combineren met (onbetaalde, 

maar eventueel wel gesubsidieerde) activiteiten in andere domeinen van het maatschappelijke 

leven. Ook het uitstappen uit en het (her)intreden in die verschillende activiteitsdomeinen 

moet vlot kunnen verlopen. Dit betekent dat voltijdse en levenslange jobs niet langer de 

standaard mogen vormen waarop men de rest van de regelgeving afstemt, maar dat concrete 

zaken zoals deeltijdse banen, tijdelijk werk, loopbaanonderbrekingen, tijdskredieten, 

opleidingen, zorgverlof, levenslang leren en deeltijdse pensioenen op een positieve wijze een 

plaats moeten krijgen in de hele verzameling van opties die de arbeidsmarkt biedt (Van Trier, 

2004, p. 317). 

 

� Een denkraster 

 

De technieken om te interveniëren op het niveau van de kwaliteit van de arbeid laten zich 

beschrijven naar analogie van een opdeling die in preventiekringen vaak gehanteerd wordt 

(zie bvb. Vlaamse Overheid, 2004). De primaire en de secundaire preventie richten zich op de 

persoonlijke ontwikkeling van de werknemers en op de kwaliteit van de arbeidsplaatsen 

waarin deze tewerkgesteld zijn. De primaire preventie voorkomt dat arbeidsinhoud, 

arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen gebreken gaan 

vertonen. De secundaire preventie corrigeert bestaande maar afwendbare gebreken en de 

tertiaire preventie compenseert schade opgelopen door blootstelling aan arbeidssituaties die 

onafwendbare kwaliteitsgebreken vertonen. De interventie kan zich richten op de werknemers 

(individu, micro-niveau), uitgaan van of gericht zijn op de organisatie (bedrijven, meso-

niveau) en/of uitgaan van een overheid (bestuurlijk niveau, macro-niveau).  
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De combinatie van de drie preventietechnieken met de drie beleidsniveau’s kan grafisch 

worden voorgesteld aan de hand van een kruistabel. Hieronder wordt dergelijke tabel 

uitgetekend en ingevuld met elementen van het bestaande beleid en met beleidsvoorstellen 

en/of reacties daarop van de regering, de werkgevers- en werknemersorganisaties die 

recentelijk de publieke opinie bereikten. Onderaan de tabel worden een aantal van de 

gebruikte termen toegelicht. De invulling van de tabel moet als een illustratieve oefening 

worden opgevat. Ze is noch exhaustief noch waterdicht, maar demonstreert wel hoe het 

voorgestelde denkinstrument kan worden aangewend bij het uitstippelen en het evalueren van 

een arbeidsmarktparticipatiebeleid. Om in dat kader te kunnen spreken van een evenwichtig 

geheel zou men in elk van de negen cellen volwaardige (voorstellen tot) maatregelen moeten 

aantreffen.  
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Tabel 31 : Ter illustratie : grafische voorstelling van het denkkader en voorbeeld van 

niet-exhaustieve invulling aan de hand van enkele vigerende beleidsmaatregelen en 

enkele voorstellen voor toekomstig beleid 

 

 Primaire preventie Secundaire preventie Tertiaire preventie 

Micro − Employability 

− Loopbaanbeleid 

− Leeftijdsbewust 
personeelsbeleid 

− Aanleren van het juiste 
veiligheids- en 
copinggedrag (o.a. door 
toepassing van 
ergonomische principes) 

− Rugzakmodel 

− Outplacement 

Meso − Preventieve implementatie 
van 
arbeidsorganisatorische 
concepten en structuren 
(teamwerk, jobrotatie, 
taakverruiming, 
taakverrijking) 

− Monitoring van factoren 
i.v.m. kwaliteit van de 
arbeid 

− Comité voor Veiligheid en 
Preventie op het werk 

− Sectorale- en bedrijfs-
CAO’s 

− Curatieve implementatie 
van 
arbeidsorganisatorische 
concepten en structuren 

− Oprichting 
interprofessioneel 
opleidingsfonds 

− Uitstap- en 
compensatieregelingen op 
bedrijfs- en of 
sectorniveau 

− Sectorfondsen, m.i.v. het 
principe van “de 
ziekmaker betaalt” 

− Vervangen van sectorale 
anciënniteitsvoorwaarden 
bij toegang brugpensioen 
door andere criteria (bvb. 
loopbaanduur). 

Macro − Subsidiëring van sectorale 
opleidingsfondsen 

− Wetgeving gericht op 
preventie (arbeidsrecht 
met o.a. Welzijnswet, 
nationale CAO’s, 
antidiscriminatiewetgevin
g m.b.t. leeftijd…) 

− Lastenverlaging ten 
voordele van oudere 
werknemers 

− Controle en inspectie op 
de toepassing v.d. 
arbeidswetgeving 

− Uitstap- en 
compensatieregelingen op 
federaal niveau 
(arbeidsongeschiktheid, 
brugpensioen, pensioen, 
…) 

− Aanpassing van de regels 
inzake beschikbaarheid 
voor de arbeidsmarkt (bvb 
behoud van uitkering naast 
werk) 

− Sociale zekerheid 
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Toelichting gebruikte terminologie: 

− Met de term employability wordt het geheel aan inspanningen bedoeld dat geleverd 

wordt om de werkbaarheid van een individu zo hoog mogelijk te houden. Dat vertaalt 

zich in de eerste plaats in inspanningen die geleverd worden met het oog op het 

voortdurend ontwikkelen van (professioneel inzetbare) talenten en vaardigheden. In die 

zin geldt het concept 'lifetime employability' als de nieuwe vorm van 

tewerkstellingszekerheid en wordt het vaak afgezet tegenover het als verouderd 

geldende concept van 'lifetime employment' (vgl. Forrier & Sels, 2003). Concreet kan 

dit bewerkstelligd worden door meer investeringen in opleiding en vorming gedurende 

de ganse actieve periode alsook door professionele loopbaanbegeleidingen. 

− Onder de noemer loopbaanbeleid vallen maatregelen die bijdragen tot een zogeheten 

ontspannen loopbaan zoals het recht op tijdskrediet en/of het opnemen van extra 

verlofdagen.  

− Een leeftijdsbewust personeelsbeleid kan inhouden dat oudere werknemers 

gemobiliseerd worden in functies waarin eventuele leeftijdsbeperkingen de 

inzetbaarheid niet belemmeren en waarin de meerwaarde van hun ervaring kan worden 

aangewend. 

− Het rugzakmodel verwijst naar een middel om belastende arbeidsomstandigheden te 

verdisconteren in de pensioenleeftijd (een volle rugzak geeft recht op pensioen, 

periodes van ‘zware’ arbeid vullen de rugzak sneller dan andere arbeidsperiodes). 

− Het principe van ‘de ziekmaker betaalt’, naar analogie met het bekende principe van 

‘de vervuiler betaalt’, is een manier om sectoren en bedrijven die werknemers 

blootstellen aan belastende omstandigheden verhoudingsgewijs financieel meer te laten 

bijdragen aan compensatieregelingen voor dit soort arbeid. 

 

Bovenstaande ingevulde tabel voor ogen houdend, sluiten we verder aan bij onze poging om 

het huidige beleid en de voorgestelde beleidsopties in hun geheel te beoordelen. 

We observeren ten eerste dat alle cellen van de overzichtstabel ingevuld zijn, wat er alvast 

op wijst dat het huidige debat bekend is met alle mogelijke preventie- en beleidsniveau’s. Bij 

nader inzien echter blijkt het gewicht van de cellen die verband houden met tertiaire preventie 

zwaarder door te wegen dan dat van de andere cellen. De inhoud van de cellen die betrekking 

hebben op het micro beleidsniveau en het primaire en secundaire preventieniveau beperkt zich 

immers vaak tot het discoursniveau. Dit soort maatregelen wordt uitvoerig beschreven in 

wetenschappelijke theorieën over arbeidsorganisatie (zoals bvb. in de Moderne 
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SocioTechniek (de Sitter & Naber, 2000 ; Van Amelsvoort, 2000)), en wordt vaak vermeld in 

de vakliteratuur van arbeidspsychologen en personeelsmanagers. Een grootschalige vertaling 

ervan naar concrete beleidsmaatregelen en/of naar een praktische uitvoering op de werkvloer 

lijkt echter slecht traag op gang te komen. 

Ook deze tabelvoorstelling wijst m.a.w. op het gebrek aan aandacht voor een integrale 

aanpak van de kwaliteit van de arbeid in het geheel van aangereikte oplossingen voor de 

(einde)loopbaanproblematiek. De voorliggende maatregelen en voorstellen om de 

arbeidsparticipatie te verhogen concentreren zich op deelaspecten van de kwaliteit van de 

arbeid, met name op de arbeidsvoorwaarden en voor een stuk ook op de 

arbeidsomstandigheden. Arbeidsparticipatie kan nochtans ook bevorderd worden door te 

sleutelen aan de arbeidsinhoud op het niveau van arbeidsorganisatie, zowel door het invoeren 

van kleinschalige concrete veranderingen op de werkvloer (bvb. het gezond verroosteren van 

nachtwerk) als door het integraal herontwerpen van de arbeidsorganisatie (bvb. het invoeren 

van zelfsturende teams). Door deze mogelijkheden van veranderingen op het gebied van 

arbeidsinhoud te weinig te benadrukken, vergroot de noodzaak aan tertiaire preventie en 

curatieve maatregelen en wordt een tegengestelde doelstelling, met name een lagere 

arbeidsmarktparticipatie, in de hand gewerkt. 

Ten tweede observeren we zo goed als geen interactiemogelijkheden tussen de 

verschillende cellen van onze ingevulde tabel. De verschillende aangereikte oplossingen 

lijken m.a.w. weinig op elkaar afgestemd en het geheel lijkt geen rekening te houden met het 

aan belang winnende concept van de transitionele arbeidsmarkten (zie ook hierboven). 

 

� Inzicht en kennis verwerven 

 

Om het uitdenken en uitvaardigen van effectieve, pro-actieve en interactieve 

beleidsmaatregelen te bevorderen, is echter een meer uitgebreide kennis van de huidige 

arbeidssituaties nodig. Dit bijkomende inzicht kan alvast mee verkregen worden op de 

volgende manieren. Ten eerste door de waarde van de bestaande wetenschappelijke en 

maatschappelijke data m.b.t. arbeid te optimaliseren door ze te onderwerpen aan verregaande 

verfijnde analyses (zie ons overzicht van databanken en onze eerste aanzet tot analyses in deel 

III van dit rapport). Ten tweede door de uitbouw van een instrument voor de monitoring van 

de kwaliteit van de arbeid waarmee op regelmatige basis, en bij voorkeur op sectoraal niveau, 

bijkomende ontbrekende data kunnen verzameld worden.  
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Een mogelijkheid is het toevoegen van een uitgebreide reeks objectieve indicatoren aan de 

Vlaamse Werkbaarheidsmonitor en een uitbreiding ervan naar de andere regio’s. Ook de 

Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid kan worden aangewend. Dit databestand bevat immers 

gegevens over het (gezondheids)statuut van meer dan 85% van de bevolking wonend in 

België. Een koppeling van deze gegevens aan objectieve metingen van werkkenmerken, 

verzameld in het kader van een nieuwe federale en objectieve werkbaarheidsmonitor zoals 

hierboven beschreven, biedt ongekende onderzoeksmogelijkheden. De data uit de 

Kruispuntbank worden nauwgezet per kwartaal ingeladen en laten daarom toe de transities die 

individuen maken tussen de arbeidsmarkt en andere maatschappelijke activiteitsdomeinen op 

te sporen. Op lange termijn creëert dit ook loopbaan/levensloop-onderzoeksmogelijkheden. 

Per persoon zouden bijvoorbeeld de hoeveelheid, de tijdstippen en de aard van de eventuele 

transities in kaart kunnen worden gebracht, om deze vervolgens in verband te brengen met de 

redenen en het moment van (de wens van) uittreding. Overigens zou men op deze manier ook 

zicht kunnen krijgen op het aantal verschillende werksituaties waarin elke werknemer 

werkzaam is geweest en wat de kenmerken van deze situaties zijn geweest, in het bijzonder 

m.b.t. arbeidsinhoud en -omstandigheden. Deze kennis kan als input dienen voor het 

uitwerken van het ‘rugzakmodel’ (zie ook hierboven). Men zou daarnaast ook zicht kunnen 

krijgen op functieveranderingen, op het tijdstip waarop die zich hebben voorgedaan en hoe dit 

alles een invloed heeft op het moment en/of de (wens tot) uittreding. 

 

� Conclusie 

 

Een totaal (einde)loopbaanbeleid zal zich dus in geen geval beperken tot reactieve of 

curatieve maatregelen, bijvoorbeeld door enkel compensatiemechanismen en vervroegde 

uittredingsregelingen in te bouwen, maar zal minstens evenveel aandacht besteden aan het 

voorkomen en reduceren van problemen aan de basis. Het laat zich dus noodzakelijkerwijs 

ook kwalificeren als een pro-actief beleid waarin verschillende soorten preventieve 

maatregelen ter bevordering van de kwaliteit en van de flexibiliteit van de arbeid en het 

concept van de transitionele arbeidsmarkt centraal staan. Dit is een aanpak die tot op heden 

vooral op papier veel geestdrift veroorzaakt ; de implementatie in de praktijk en de 

veranderingen op het terrein zetten zich minder snel door dan verwacht (voor een analyse ten 

gronde zie Van Hootegem, 2000). Een beleid dat hierop gericht is zou men daarom met rede 

de ontbrekende schakel in het arbeidsparticipatiebeleid kunnen noemen (van Hoof, 2004, p. 

348). 
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