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Veertig jaar Arbeid en
Gezondheid (1)
Terug naar het verleden

André Weel , Hans Da m , J u r j e n B re e d i j k e n Piet Kro o n
Inleiding
In mei 1978 vond te Nijmegen het Congres Arbeid en
Gezondheid plaats. Het was het jubileumcongres bij gelegenheid van het vijfde lustrum van de Medische Faculteitsvereniging Nijmegen. De studenten die het congres
organiseerden lieten zich leiden door uitgesproken linkse
politieke en economische uitgangspunten. Deze laten zich
als volgt kort typeren.
Op de arbeidsmarkt verkoopt de arbeider zijn arbeidskracht. De koper krijgt de volledige beschikking over die
arbeidskracht. De koper wil meer uit die arbeidskracht
halen dan wat hij bij de koop ervoor heeft betaald. Dit
streven naar winst leidt tot uitbuiting van arbeiders. Door
zijn arbeidskracht af te staan doet de arbeider gedurende
zijn werktijd ook afstand van zijn menselijke rechten. De
arbeider moet genoegen nemen met ongezond werk en
slechte werkomstandigheden. Dat is de prijs die hij moet
betalen.
Inmiddels zijn we ruim veertig jaar verder. Een terugblik
op het Congres 1978 en een evaluatie van de sindsdien
verstreken veertig jaar lijken op zijn plaats. Wie nu de
van een dieprode omslag voorziene congresklappers1
uit 1978 leest, beseft hoeveel er in die tijdsspanne is
veranderd. De rol van arbeid in een mensenleven wordt
niet meer uitsluitend als schadelijk gezien. Het gevaar
voor uitbuiting, ziekte en dood is teruggedrongen, maar
niet weggenomen. Hoe is het met de zorg voor gezond
en veilig werken gesteld? Wat valt op als we de situatie
voor wat betreft die zorg in de periode 1973-1983 (het
decennium rond het congresjaar) vergelijken met de zorg
van nu? Wat kan een terugblik ons leren?

Dr André N.H. Weel is bedrijfsarts en epidemioloog, werkzaam voor IKA Ned te
Amsterdam en het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland te Urk.
Hans Dam is bedrijfsarts, werkzaam voor IKA Ned te Amsterdam.
Jurjen Breedijk is zelfstandig bedrijfsarts en onderzoeker, en werkzaam voor het Trefpunt
Medische Geschiedenis Nederland te Urk.
Piet J. Kroon is bedrijfsarts en directeur van IKA Ned te Amsterdam.
Correspondentieadres: andre.weel@ika-ned.nl
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Deze overwegingen leiden tot een tweeledige vraagstelling:
1. Welke thema’s inzake arbeid en gezondheid waren
destijds aan de orde?
2. Wat zijn de ontwikkelingen over de afgelopen veertig jaar? Vinden we deze ontwikkelingen terug in
de dagelijkse praktijk en in de beleidsvoornemens
van de overheid, zoals die onder meer tot uitdrukking komen in Arbovisie 2040 ?
In dit eerste artikel bespreken we de uitkomst van het in
oktober 2019 gehouden Witness Seminar en de daarvoor
toegepaste methodiek. Aan de hand daarvan beantwoorden we de eerste vraag.
De tweede vraag, alsmede de conclusies, aanbevelingen
en betreffende literatuurverwijzingen komen in het tweede artikel in TBV 6/7 aan de orde.
Methode
In dit eerste artikel inventariseren we de thema’s en ontwikkelingen die in de periode 1973-1983 actueel waren
binnen het domein Arbeid en Gezondheid. Wij hebben
daartoe twee typen van bronnen ter beschikking; het witness seminar 2019, en de vakliteratuur over de zorg voor
gezond en veilig werken uit de periode 1973-1983.
Allereerst introduceren wij een binnen ons vak nieuwe
methode van historisch onderzoek: het Witness seminar.
Dit is een speciale vorm van oral history: een vorm van
wetenschappelijk onderzoek naar het verleden door het
systematisch verzamelen en vastleggen van individuele
herinneringen van personen aan een gebeurtenis of tijdsperiode. Bij een witness seminar discussiëren professionals uit
één vakgebied met elkaar over een van te voren vastgesteld
onderwerp uit een afgesproken tijdsperiode. Het doel van
een witness seminar is vooral om het verleden te kleuren,
door feiten en ontwikkelingen uit dat verleden vast te leggen.
De witness seminars binnen de medische historiografie
ontstonden begin negentiger jaren van de vorige eeuw
in Londen bij The Wellcome Institute for the History of
Medicine. Daar werd de Wellcome Trust’s History of
Twentieth Century Medicine Group opgericht. Vanaf
1993 werden met regelmaat witness seminars gehouden
over een scala van onderwerpen uit de medische geschie-
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namen van de witnesses met hun professionele activiteiten in de periode 1973-1983.
Jurjen Breedijk, Piet Kroon en André Weel fungeerden als
Expert in the Field. André Weel trad op als voorzitter van
het witness seminar; Hans Dam was gespreksleider-ondervrager. Piet Kroon en Jurjen Breedijk waren de observatoren en noteerden thema’s en trends in de discussies.
Elke ronde omvatte individuele ondervragingen en een
groepsdiscussie. Het gehele seminar van vier uur werd
audiovisueel geregistreerd. De originele opnames worden
bewaard in het TMGN. Een transcript is voor belangstellenden beschikbaar.
Resultaten

denis.2,3 Tot 2017 verschenen in totaal 63 verslagen van
seminars in boekvorm. Alle verslagen zijn toegankelijk via
het internet via de zoekterm Wellcome Witness Volumes.
Deze Londense seminars zijn een tijdrovende en kostbare
aangelegenheid. Wij kozen voor een minder ambitieuze
benadering, en zochten daartoe samenwerking met het
Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (TMGN) op
Urk, dat al ervaring had met witness seminars over diverse medisch-specialistische onderwerpen.
De basisprincipes van een witness seminar bij het TMGN
zijn de volgende:
■ Tijdens een seminar wordt getracht inzicht te krijgen
in de medische geschiedenis door middel van het registreren van herinneringen en de kritische bespreking
van het historisch beeld betreffende een periode die de
deelnemers bewust hebben meegemaakt.
■ Het aantal deelnemers (witnesses) is beperkt. Daardoor komt tijd vrij om aan de hand van van tevoren
afgesproken onderwerpen herinneringen op te halen.
■ Het gaat om de uitwisseling van gedachten en herinneringen. Daarbij kan het van nut zijn om van tevoren
aantekeningen te maken. Immers het geheugen is niet
altijd betrouwbaar wanneer het gaat om feiten uit het
verdere verleden.
■ Een Expert in the Field kiest de deelnemers aan het
seminar. In overleg met deze expert wordt de bijeenkomst inhoudelijk voorbereid.
■ De discussie staat onder leiding van een gespreksleider-ondervrager. Deze ondervraagt alle witnesses
eerst afzonderlijk, waarna er in groepsverband wordt
gediscussieerd.
Op 31 oktober 2019 vond in het TMGN het witness
seminar Veertig jaar Arbeid en Gezondheid plaats, onder
auspicien van de Vereniging ELMA.4 Er waren negen witnesses aanwezig en twintig andere belangstellenden uit
het domein arbeid en gezondheid. Onder de witnesses en
belangstellenden bevonden zich enkele organisatoren van
het congres in 1978. In de bijlage bij dit artikel vindt u de
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Witness seminar
In de eerste ronde stelt de gespreksleider drie thema’s
aan de orde: bedrijfssluitingen, arbeidsongeschiktheid en gastarbeiders. De startthema’s voor de beide
gespreksronden zijn tevoren door de Experts in the Field
geselecteerd uit de actualiteit van destijds, zoals die uit de
congresklappers van 1978 naar voren komt, en dienen als
gangmakers voor de discussie.
Bedrijfssluiting werd destijds beschouwd als één van de
risicofactoren voor de gezondheid.
Arbeidsongeschiktheid was een belangrijk thema;
arbeid werd gezien als een verzameling van risicofactoren voor gezondheidsschade, waardoor mensen
arbeidsongeschikt konden worden.
De witnesses constateerden dat het in de jaren zeventig
vooral ging over risicofactoren: in het bedrijf, maar ook in
het milieu en in de wijk. De Nijmeegse Aktiegroep Medicijnen beschouwde arbeid als een bedreiging met veeleisende bazen en vies werk. Als bedrijfsarts moest je de
mensen daartegen beschermen. In linkse kringen bestond
er een uitgesproken wantrouwen tegen bedrijfsartsen. Als
je bedrijfsarts werd, ging je dan niet meewerken aan de
reparatie van arbeidskrachten in dienst van het kapitaal?
Het curriculum van de bedrijfsartsopleidingen was gericht
op de arbeidsrisico’s. Bij de CORVU in Amsterdam en
de SGBO in Nijmegen ging het vooral over belastende
factoren in de arbeid.
Gastarbeiders werden destijds beschouwd als een tijdelijk fenomeen. Terugblikkend op de afgelopen veertig jaar
constateren sommige witnesses dat een veel belangrijker
demografische verandering in de arbeidswereld de feminisering is geweest: het sterk toegenomen aandeel van
vrouwelijke werknemers.
Andere thema’s die in de eerste ronde aan bod kwamen
waren: de huisarts die zich niet met het werk bemoeide,
behalve in de zelfverkozen rol van controledokter; de
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enorme groei van de werkloosheid; de homoseksualiteit,
toen nog een ziekte en zelfs een reden voor afkeuring.
Er was een duidelijke hiërarchie, niet alleen binnen de bedrijven, maar überhaupt in de maatschappij. Er bestonden
aanzienlijke statusverschillen tussen werkgevers/leidinggevenden en werknemers.
In de tweede ronde stelt de gespreksleider wederom
drie thema’s aan de orde: standaardisatie, kennis van
de werkplek en de samenwerking met de ondernemingsraad.
Diverse witnesses onderstreepten de grote voordelen die
het heeft om preventie en reïntegratie te combineren. Als je als bedrijfsarts de werkvloer op ging won je
heel makkelijk het vertrouwen van de werknemers. Dat
kwam later van pas bij de verzuimbegeleiding. Sommige bedrijfsartsen probeerden de werkplekgegevens te
koppelen aan de gezondheidsgegevens. Expositiegegevens
werden door de bedrijfsleiding echter beschouwd als
bedrijfsgeheimen. Dat was lastig bij dossieroverdracht, als
een werknemer van werkgever veranderde.
Witnesses maakten melding van de gevoelde behoefte aan
een persoonlijk levensloopdossier voor iedere werknemer, dat deze zelf zou moeten beheren.
Bedrijven waren destijds meestal op vrijwillige basis
aangesloten bij een bedrijfsgezondheidsdienst (BGD).
Een wettelijke verplichting tot aansluiting was er pas bij
750 of meer werknemers met industriële of stuwadoorsarbeid, of bij speciale risico’s zoals loodverwerking.
In de beroepsgroep was er een uitgesproken streven naar
standaardisatie. Elke BGD zou van elke werknemer en
werkplek dezelfde gegevens moeten verzamelen, en ook op
dezelfde manier, zodat die gegevens vergelijkbaar zouden
zijn. Standaardisatie werd gezien als een voorwaarde voor
en de weg bij uitstek naar een betere kwaliteit van zorg.
Standaardisatie kwam in de praktijk vooral neer op het
gebruik van vragenlijsten (‘groene formulieren’) en de
verwerking daarvan tot groepsgegevens.
Standaardisatie, werkplekdeskundigheid en samenwerking met de ondernemingsraad (OR) komen mooi bij
elkaar in wat destijds PBGO heette: periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek. De term PBGO betrof het
algemene periodieke werknemersonderzoek, waarbij
de nadruk lag op de inventarisatie van gezondheids- en
werkgerelateerde klachten. Dit onderzoek werd met
name voor werknemers in de bouwnijverheid systematisch uitgevoerd.
Interne diensten maakten zelden gebruik van het PBGO.
Ze hadden het eigenlijk niet nodig, melden witnesses, omdat ze via het verzuimspreekuur al voldoende
informatie over individuen en groepen ter beschikking
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hadden. Grote bedrijven als PTT, Philips en Hoogovens
hadden hun eigen systemen en formulieren en bleven
buiten het landelijk streven naar standaardisatie.
De samenwerking met de ondernemingsraad (OR)
werd enerzijds als ongemakkelijk gezien, anderzijds als
vanzelfsprekend. De bedrijfsarts zat al snel in een subcommissie Arbeid & Gezondheid. De OR kwam met veel vragen en wilde inspraak bij de voordracht van een nieuwe
bedrijfsarts. Tegenwoordig lijkt de OR minder actief.
De vraag wordt gesteld welke bedrijfsartseninterventie de meeste gezonde arbeidsjaren oplevert. Is dat het
spreekuur, de verzuimbegeleiding, het werkplekonderzoek, of het periodiek onderzoek?
Wettelijke maatregelen of verbodsregels blijken verreweg
het meest effectief te zijn.
De sociaal-economische ongelijkheid was er toen
ook al. Er bestonden grote verschillen in gezondheid en
levensverwachting tussen inkomens- en functiegroepen.
Maatschappelijke factoren die ziekmakend zijn werden
onvoldoende aangepakt.
Humanisering van de arbeid was destijds een populair
thema. Het leek een nieuwe stroming: besteed niet alleen aandacht aan de geschiktheid van de mens voor het
werk, maar óók aan het geschikt maken van dat werk
voor de mens. Dat betrof niet alleen de fysieke, maar
ook de psychologische werkkenmerken. Welke eisen
mag je aan goede arbeid, aan een goede werkplek stellen? Er wordt tegenwoordig veel gepraat over duurzaamheid. Maar, zo vragen witnesses zich af, wat gebeurde
er aan de werkkant om dat werk zelf echt duurzaam,
dus prettig te maken voor mensen? Een antwoord op
die vraag kwam vanuit de ergonomie, die toen sterk in
opkomst was.
Analyse
(1) Welke thema’s inzake arbeid en gezondheid waren
destijds aan de orde?
Het witness seminar heeft negen onderwerpen opgeleverd die veertig jaar geleden actueel of belangrijk waren, dan wel de aandacht vroegen. Hierna
benoemen wij deze onderwerpen.
1. Arbeid als risico voor de gezondheid
Destijds was de gangbare opvatting van professionals
dat ‘arbeid’ een verzamelnaam was voor risico’s voor
de gezondheid. Die opvatting kwam ook tot uitdrukking in het curriculum van de bedrijfsartsenopleiding.
Dit standpunt lijkt nu helemaal achterhaald. De slogan
‘werken is gezond’ is misschien eenzijdig, maar geeft
wel een visie aan die veel professionals tegenwoordig
koesteren.
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Negen witnesses met functies en professionele activiteiten 1973-1983
Jaap Bruins Slot
Was wetenschappelijk medewerker bij de Universiteit Utrecht: van
1972 tot 1976 bij de vakgroep analytische chemie, en van 1976 tot
1979 bij farmacie. Studeerde van 1973 tot 1980 geneeskunde in
Utrecht. Was van 1980 tot 1984 bedrijfsarts in opleiding bij de BGD
van de Districtsgezondheidsdienst Zwolle. (Was vanaf maart 1984
directeur-bedrijfsarts van de BGD Zwolle e.o.)
Frank van Dijk
Was medisch student tot 1976; daarnaast ook bestuurlijk actief en
in de MFAS (medische studentenbeweging, o.a. in de werkgroep
Arbeidsgeneeskunde). Na het afstuderen was hij een jaar huisarts
(1976-1977), vervolgens 9 jaar (1977-1986) parttime bedrijfsarts in
Amsterdam (Stork Apparatenbouw en Draka kabelfabriek, en werkzaam voor de bouw) in dienst van de stichting BGD Amsterdam
e.o. Van 1978 tot 1983 was hij parttime in dienst van het Coronel
Laboratorium voor promotie-onderzoek op het onderwerp extra-auditieve effecten van lawaai in de industrie.
Jacco Groenen
Was student filosofie en geneeskunde, actief in de Aktiegroep Medicijnen, en één jaar voorzitter van de Medische Faculteits Vereniging
Nijmegen. Gaf les in anatomie en fysiologie aan verpleegkundigen in
opleiding in het St. Anna Ziekenhuis te Oss.
Cees Helms
Was vanaf 1979 tot 1984 bedrijfsarts en hoofd Bedrijfsgeneeskundige Dienst bij Scheepswerf Wilton Fijenoord (RSV). Richtte samen
met Jaap Doeglas (psycholoog Philips Medische Dienst) in 1983 de
Nederlandse tak van de ICOMH op.
Kees Hertog
Studeerde geneeskunde te Gent (België), later te Nijmegen, en
voltooide daar ook zijn artsopleiding. Was destijds actief in de
‘Doctoraal Werkgroep Geneeskunde’ (GVO-activiteiten, ondersteuning vakbondsactiviteiten) en deed met Th. Senden onderzoek naar
asbestblootstelling in Twente.

Carel Hulshof
Studeerde tot 1978 geneeskunde aan de K.U. Nijmegen en was
daar vanaf 1971 lid van de Aktiegroep Medicijnen. Hield in mei
1978 de inleiding ‘de relatie arbeid-gezondheid en hoe de gezondheidszorg als maatschappelijke institutie daarop inspeelt’ op het
congres Arbeid en Gezondheid t.g.v. het 5e lustrum van de MFV
Nijmegen. Was van 1979 tot 1982 bedrijfsarts in opleiding bij de
BGD regio Nijmegen; startte in 1983 als toegevoegd wetenschappelijk onderzoeker naar de gezondheidseffecten van trillingen bij het
Coronel Laboratorium in Amsterdam.
Gert van der Laan
Was in 1973 chirurg in opleiding en werd in 1975 slachtoffer
van een beroepsziekte (hepatitis B) door een prikaccident. Was
van 1976 tot 1980 wetenschappelijk medewerker aan het Coronel Laboratorium (onderzoek naar de betekenis van de arbeidsanamnese), en aansluitend praktiserend bedrijfsarts. Startte in
1983 als cursusleider bij de Amsterdamse bedrijfsartsenopleiding
CORVU.
Paul Smits
Was van 1970 tot en met 1978 medisch student in Nijmegen en lid
van de Aktiegroep Medicijnen. Van begin 1979 tot begin 1980 was
hij bedrijfsarts in opleiding bij de Gezamenlijke arbodienst van ’s
Hertogenbosch e.o. Van 1980 tot 1987 werkte hij bij de gezamenlijke arbodienst van ’s Gravenhage e.o.
Marten van Til
Van 1973 tot 1976 studeerde hij geneeskunde aan de VU. Daarna
deed hij, ook bij de VU, de huisartsenopleiding. Van 1977 tot
1979 werkte hij als waarnemend huisarts en als assistent van een
zelfstandig verzekeringsarts in de regio Utrecht. Vanaf april 1979
was hij in dienst van de VU. Vanaf 1980 deed hij bij de CORVU
het eerste jaar van de opleiding tot sociaal geneeskundige, en
vanaf 1981 de vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde in Nijmegen
tot 1983. Als bedrijfsarts in opleiding werkte hij bij de VU en het
VU-ziekenhuis.

3. De positie van de werknemersvertegenwoordiging
De werknemersvertegenwoordiging dan wel de OR
was destijds proactief, riep de bedrijfsarts ter verantwoording, drong aan op regelmatig overleg, en wilde ook
inspraak bij de aanstelling van een nieuwe bedrijfsarts.

drijfsarts. Een formulier bevatte een opsomming van de
vragen die men aan de cliënt diende te stellen, of van de
onderzoeken die men bij hem diende te verrichten. Ze
fungeerden als checklists. Door de automatisering kon
men met die standaardformulieren al in de jaren tachtig
groepsgegevens over bedrijven, functies en afdelingen
genereren. Die groepsgegevens bleken van waarde voor
de bedrijfsadvisering. De Bedrijfsgezondheidsdienst voor
de Bouw (BGBouw) speelde hierbij een voortrekkersrol.

4. Standaardisatie
De standaardformulieren hadden destijds een uniformerend effect op het handelen van de Nederlandse be-

5. Periodiek, of preventief onderzoek?
Het PBGO was een standaardonderzoek, met een
vaste set vragen naar gezondheid en werkbeleving, en

2. Bedrijfssluiting
Bedrijfssluiting werd destijds beschouwd als een gezondheidsrisico voor de werknemers.
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de vroege jaren tachtig. De oorspronkelijke tekst van de
arbowet noemde ‘gezondheid, veiligheid en welzijn in
de arbeid’ in één adem, als beschrijving van het brede
zorgterrein.

© Gina Sanders

8. Sociaal-economische gezondheidsverschillen
Sociaal-economische gezondheidsverschillen waren
er in de jaren zeventig ook al. Opleiding, beroep en
inkomen waren toen al met elkaar samenhangende
indicatoren van iemands sociale status. Die status was
op zichzelf weer een voorspeller van de kwaliteit van
de beroepsarbeid, de werknemersgezondheid en de
levensverwachting.

standaardbiometrie. Hoewel preventief van opzet (want
alle werknemers werden ervoor uitgenodigd), bleef de
P toch staan voor periodiek. Daarmee hoopte men de
continuïteit van de relatie tussen bedrijf en zorgverlener
te bevorderen.
6. Gegevensopslag en dossiervorming
In de jaren zeventig zagen vele idealen rond bedrijfsgezondheidszorg het licht. Daartoe behoren het ideaal van
een persoonlijk levensloopdossier, dat een werknemer
gedurende zijn hele arbeidsleven zou moeten volgen, ook
bij verandering van werkgever of beroep. Burger presenteerde in 1978 in zijn afscheidsrede5 het ideaal van een
afdelingsarchief, waarin expositiegegevens per werkplek
in de loop van de tijd worden opgeslagen, zodat hierop
teruggegrepen kan worden bij (veel) later optredende
gezondheidseffecten. Een blootstellingslogboek.

9. De onafhankelijkheid van de bedrijfsarts
De professionele onafhankelijkheid van de bedrijfsarts in
de gezamenlijke BGD leek redelijk goed gewaarborgd.
BGD-en waren stichtingen of verenigingen met een paritair bestuur van werkgevers en werknemers. De directie
van de BGD fungeerde als schakel tussen de bedrijfsarts
en het klantbedrijf, en daarmee als buffer bij spanningen
en conflicten. De bedrijfsarts was geen ‘contractpartij’, de
directie was dat wel.
Literatuur
1. Medische Faculteitsvereniging Nijmegen. Congresklappers
Arbeid en Gezondheid. Nijmegen: MFV, 1978.
2. Wellcome Witnesses to Twentieth Century Medicine.
http://www.histmodbiomed.org/article/wellcome-witnessestwentieth-century-medicine.html
3. Wellcome Witnesses Volumes. http://www.histmodbiomed.
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bronnen met name op het terrein van de arbeids- en
bedrijfsgeneeskunde, in samenwerking met het Trefpunt
Medische Geschiedenis Nederland. Zie www.elma.nu

7. De kwaliteit van de arbeid
Welzijn in de arbeid en Humanisering van de arbeid
waren veelgebezigde termen in de late jaren zeventig en
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Veertig jaar Arbeid en
Gezondheid (2)
Lessen voor de toekomst
André Weel , Hans Da m , J u r j e n B re e d i j k , P i e t Kro o n
In het eerste artikel van dit tweeluik hebben we beschreven welke thema’s inzake arbeid en gezondheid in de
periode 1973-1983 aan de orde waren. Het daartoe gehouden witness seminar heeft negen thema’s opgeleverd.
In dit tweede artikel gaan we voor elk van die negen thema’s na welke ontwikkelingen zich de afgelopen veertig
jaar hebben voorgedaan, en wat de consequenties daarvan
zijn voor het overheidsbeleid. Daarmee beantwoorden we
onze tweede onderzoeksvraag:
2. Wat zijn de ontwikkelingen inzake arbeid en
gezondheid over de afgelopen 40 jaar? Vinden we
deze ontwikkelingen terug in de dagelijkse praktijk
en in de beleidsvoornemens van de overheid, zoals
die onder meer tot uitdrukking zullen komen in
Arbovisie 2040 ’?
We volstaan dus niet met een beschrijving van de huidige
situatie, maar kijken verder vooruit. Wat zijn de beleidsconsequenties? Daartoe hebben we de Factsheet Arbovisie
2040 5 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geraadpleegd. SZW wil de beleidsagenda
voor veilig en gezond werken tot 2040 opstellen. Daartoe is
een project Arbovisie 2040 van start gegaan.
Voor het bepalen van de beleidsagenda 2040 zijn zeven
focusgroepen ingericht over uiteenlopende thema’s. Aan
de hand van zeven thema’s moet het huidige denken over
veilig en gezond werken en de rol van overheid en sociale
partners daarbij in kaart worden gebracht. De thema’s
zijn: het arbostelsel, preventie, deskundige ondersteuning, bevorderen van naleving, kennis, arbeidsrisico’s en
toekomstverkenning.
Eind jaren zeventig waren deels andere thema’s aan
de orde. De vraag is in hoeverre er overlap is tussen de
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vraagstukken toen en nu. Daartoe nemen we voor de
beantwoording van onze tweede vraag de negen thema’s
uit de jaren zeventig als uitgangspunt, zoals we die in het
eerste artikel hebben geïdentificeerd. Aan de hand van
onze huidige kennis en de beschikbare literatuur gaan
we voor elk thema na wat er aan ontwikkelingen valt te
melden, en wat de consequenties zijn voor de agendasetting voor 2040.
1. Arbeid als risico voor de gezondheid
In de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt beroepsarbeid meestal gezien als noodzaak en ook als ieders
maatschappelijke plicht.6,7 Jongh en Docter beginnen
hun standaardwerk7 met de bespreking van een reeks
‘gezondheidsbedreigende factoren in de werksituatie’. De
bedrijfsgezondheidszorg blijft meestal steken in secundaire
preventie: het zo vroeg mogelijk opsporen van gezondheidsstoornissen en ziekten, bijvoorbeeld door periodiek
bedrijfsgezondheidkundig onderzoek. Primaire preventie
moet de gezondheidsbedreigingen in het werk elimineren. Mens en arbeid verkeren met elkaar in een labiel
evenwicht.
Het ideaal van de humanisering van de arbeid neemt
rond 1980 een grote vlucht. Dit ideaal treffen we aan in
het streven om de arbeidstaken zo te structureren dat de
mens een reële kans krijgt deze taken met optimale (niet
te grote, maar ook niet te kleine) inspanning te vervullen,
en waarbij hij zich maximaal kan ontplooien. De arbeid
wordt als maakbaar, als minder schadelijk, en zelfs als
mogelijk heilzaam voorgesteld. Arbeid zou tot persoonlijke ontplooiing van de mens moeten bijdragen. De meer
technische uitwerking van dit ideaal vindt zijn weg in de
opkomst van de ergonomie als nieuwe discipline.
De Arbovisie-focusgroep over arbeidsrisico’s ziet als belangrijkste trends voor de toekomst digitalisering, artificial
intelligence, flexibilisering van de arbeid en (nieuwe)
gevaarlijke stoffen. Het denken over arbeid in termen van
risico’s is evenwel niet verdwenen. Opgemerkt wordt dat
door de flexibilisering van het werk de kans op langdurige blootstelling aan één factor kleiner wordt. Men
pleit ervoor om branches een grotere rol te geven in het
verzamelen en implementeren van kennis over arbeidsri-
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sico’s. Kortom, arbeid als risico voor de gezondheid blijft
een relevant thema.
De overheid zet hier vooral in op ondersteuning door
middel van digitale hulpmiddelen die via het Arboportaal
te gebruiken zijn. Het gaat dan met name om giftige en
kankerverwekkende stoffen. Daarnaast werkt men aan
een regeling voor het vergemakkelijken van de schadeafhandeling van beroepsziekten, op basis van een advies van
de Commissie Heerts. Het betreft hier een soort collectieve verzekering voor beroepsziekten die door de werkgevers wordt gefinancierd. Per 1 juli 2022 kunnen slachtoffers van werk met gevaarlijke stoffen een tegemoetkoming
krijgen van 20.000 euro. Deze regeling is een aanvulling
op de bestaande regelingen voor asbestslachtoffers en
slachtoffers van vroegere blootstelling aan chroom-6.8 Met
deze vorm van schadeafhandeling wordt de slachtoffers
een vaak jarenlange en kostbare rechtsgang bespaard.
2. Bedrijfssluiting als gezondheidsrisico
Bedrijfsarts Kesteloo9 deed onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van een dreigende bedrijfssluiting bij Enka-Breda
in 1972. Hij vond dat vooral psychische stoornissen en
problemen bij de werknemers sterk toenamen. De meest
kwetsbare groepen zijn de werknemers in de technische
dienst, de werknemers uit probleemgezinnen, de minder
valide werknemers en de leeftijdsgroep van 50 tot 54 jaar.
Tegenwoordig lijkt bedrijfssluiting vooral een financieel
risico voor de werknemer, dat door uitkeringen en een
‘sociaal plan’ wordt ingeperkt. Mede gelet op de tot voor
kort lage werkloosheidcijfers tilt men minder zwaar aan
de gevolgen voor de gezondheid. Met het opleven van
de economie na de crisis begin jaren tachtig, ontstonden
er volop nieuwe banen in de destijds sterk opkomende
ICT-sector. Bij verdere groei van de diensteneconomie kan
de baanzekerheid voor laagopgeleiden wel een probleem
worden.
3. De positie van de werknemersvertegen
woordiging
Krachtens de Wet op de ondernemingsraden behoeft de
ondernemer de instemming van de OR voor maatregelen
op het gebied van de gezondheid en veiligheid. De OR
kan een commissie instellen die zich vooral met veiligheid en gezondheid bezighoudt. De ondernemer blijft
verantwoordelijk. De OR heeft dan ook geen rechtstreekse zeggenschap over de BGD.10 In de decennia na de
invoering van de Wet op de ondernemingsraden (1950)
was de werknemersvertegenwoordiging behoorlijk proactief. Men wilde inspraak bij de aanstelling van een nieuwe
bedrijfsarts, drong aan op regelmatig overleg, en riep de
bedrijfsarts bij problemen ter verantwoording.
Eind jaren zeventig was daar niet veel meer van over. Van
het recht op inspraak in de gang van zaken betreffende
de bedrijfsgezondheidszorg maakt de ondernemingsraad
onvoldoende gebruik.7 Plomp11 deed begin jaren tachtig
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onderzoek naar de bedrijfsgezondheidszorg bij veertien industriële bedrijven. Hij vond de activiteiten van ondernemingsraden op de terreinen veiligheid en gezondheid en
de activiteiten van de BGD ‘niet erg groot’. De contacten
tussen OR en BGD waren weinig intensief en beperkten
zich tot informatieoverdracht. Het initiatief tot contact
kwam in verreweg de meeste gevallen van de OR. Plomps
bevindingen komen overeen met de herinnering van de
witnesses dat destijds de werknemersvertegenwoordiging
proactief was, althans proactiever ten aanzien van het
leggen van contact, dan de BGD.
Rodenburg12 komt meer recent tot een soortgelijke
conclusie. Hij signaleert het gemak waarmee werknemersvertegenwoordigingen akkoord gaan met een door de
werkgever geïnstigeerde wisseling van bedrijfsarts omdat
deze te kritisch of niet streng genoeg zou zijn.
In de Arbovisie-focusgroep vindt men het een sterk punt
dat de medezeggenschap een plaats heeft gekregen in
het arbobeleid. Tegelijk erkent men dat deze rol in de
praktijk nog zeer beperkt is. Men pleit er daarom voor om
de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer
scherper neer te zetten en toezicht te houden op de
naleving ervan, waarbij ook bedrijfsartsen een rol kunnen
spelen. Voorwaarde voor een grotere rol van de werknemersvertegenwoordiging is een goede scholing op het
gebied van veilig en gezond werken. En dan vooral op het
gebied van preventie.
4. Standaardisatie
In 1971 nam de BGD West-Brabant te Breda het initiatief
voor een Model Bedrijfsgezondheidszorg.13,14 Dit is een
ambitieuze poging om orde te scheppen in de dagelijkse
activiteiten en gegevensstromen in de BGZ. Het Model had ten doel om structuur in de informatie aan te
brengen. Het wilde een aanzet geven tot een systeem van
samenhangende onderzoeksmethoden, zowel mens- als
werkgericht. Een van de manieren om de kwaliteit van de
arbodienstverlening te vergroten was de standaardisatie
van het professioneel instrumentarium, zoals vragenlijsten
en onderzoeksmethoden. Vanaf 1977 tot 1983 was de
Commissie Standaardisatie van de Werkgroep Directeuren Gecombineerde Bedrijfsgeneeskundige Diensten (de
‘Club Royal’) van de NVAB hiermee bezig.15 Gestart als
Commissie Standaardpakket, koos de Commissie gaandeweg voor de naam standaardisatie, omdat het ging om
de instrumenten voor het dagelijkse werk. De Commissie
heeft onder andere de Groene Formulieren opgeleverd:
vragenlijsten voor aanstellingskeuring en periodiek
bedrijfsgezondheidkundig onderzoek (PBGO), een formulier voor lichamelijk onderzoek en een formulier voor
biometrie . Deze formulieren werden landelijk ingevoerd.
Standaardisatie werd zo de weg naar kwaliteit van zorg.
De standaardformulieren kregen een vaste plaats in het
dagelijks werk.
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Na de privatisering van de arbodienstverlening (1994)
en de onderlinge concurrentie die daarvan het gevolg
was, ook bij de ‘productontwikkeling’, heeft de klassieke
standaardisatie geen stand gehouden. De Groene
Formulieren lijken geheel van het toneel verdwenen.
Vragenlijsten worden tegenwoordig alleen nog digitaal
afgenomen en verwerkt. Groepsaggregatie van vragenlijstgegevens wordt nog wel toegepast door de Stichting
Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg (SKB),
maar dit is eerder uitzondering dan regel. Sinds 2003
geldt de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
(NEA) van TNO als benchmark. Arbodiensten gebruiken
vooral verzuimcijfers als ijkpunt.
In Arbovisie 20405 komt dit thema niet aan de orde. Wel
is er behoefte aan meer eenduidigheid. Zo wordt de ontwikkeling van het Arboportaal gezien als een sterk punt
voor het delen van kennis en informatie. Voorts wordt
ervoor gepleit om de toepassing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voort te zetten en aan te scherpen.
De RI&E zou men een voorbeeld van standaardisatie
kunnen noemen. Aan de andere kant pleit men voor
minder generieke en meer (branche)specifieke informatie en instrumentarium om gezond en veilig werken te
bevorderen.
5. Periodiek, of preventief onderzoek?
Na de presentatie van de Groene Formulieren in 1981
heeft het periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek
(PBGO) zich snel een plaats als instrument binnen de
Nederlandse bedrijfsgezondheidszorg verworven. Het
PBGO is bedoeld voor iedere werknemer; ongeacht de arbeidsrisico’s of de functie. Inhoudelijk is het ontwikkelde
instrument voor alle werknemers gelijk: er is slechts één
PBGO.15 Jenniskens14 geeft als eerste een omschrijving
van het doel van het PBGO: PBGO is een onderzoek met
als doel gerichte gezondheidsbewaking op de algemene
relatie tussen gezondheid en werk.
Medio jaren negentig is de naam PBGO vervangen door
PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek).
Werkgevers zijn krachtens artikel 18 van de arbowet
verplicht hun werknemers op gezette tijden een PAGO
aan te bieden. Dit wetsartikel vloeit voort uit de Europese
Kaderrichtlijn Arbeid en Gezondheid van 1989.16 De
overheid handhaaft niet op dit wetsartikel, met als gevolg
dat slechts een kleine minderheid van de Nederlandse
werknemers een PAGO of een PMO (zie volgende alinea)
krijgt aangeboden.
In 2005 presenteert de NVAB de Leidraad Preventief
Medisch Onderzoek.17 Deze Leidraad schrijft voor om de
gezondheidsrisico’s in het bedrijf, zoals opgetekend in de
risico-inventarisatie, als uitgangspunt voor het onderzoek te
nemen. Daarbij wordt als nieuwe naam PMO voorgesteld:
preventief medisch onderzoek. De letter P in de afkorting
staat niet langer voor ‘periodiek’, maar voor ‘preventief’.
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In de praktijk lijkt het gebruik van de naam PMO evenwel
te evolueren naar een onderzoek van (vroege effecten
van) gezondheidsrisico’s in bredere zin, zoals leefstijl. Van
eenduidigheid in naamgeving is echter geen sprake.
In de focusgroepen komt het periodiek onderzoek slechts
zijdelings aan de orde, vooral waar de deelnemers vinden
dat er te veel aandacht voor verzuim is. Ter bevordering
van de preventie stelt men voor om organisaties te belonen als zij de regels over RI&E en PAGO goed naleven.
6. Gegevensopslag en dossiervorming
In de jaren zeventig droomde men van het uniform
opslaan van gezondheidsgegevens van werknemers en het
systematisch vastleggen van de blootstelling en de arbeidshistorie. Die idealen, verwoord door Burger4, passen goed
bij stabiele arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt
waarbij men een leven lang bij één organisatie werkt.
In 1991 heeft het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar
een Peilstation PBGO. Dit zou een landelijke database
van PBGO-gegevens moeten worden, uitgesplitst naar
leeftijd, geslacht en functie.18 Het peilstation is er in de
destijds beoogde vorm niet gekomen; wel beheert de SKB
een gegevensbestand met honderdduizenden periodieke
onderzoeken die als referentie dienen voor klantbedrijven.
De onderlinge concurrentie tussen arbodiensten vanaf
1994 is hier mede debet aan. Het ideaal van een afdelingsarchief4, waarin expositiegegevens in de loop van de tijd
worden opgeslagen, is evenmin gerealiseerd. Hier spelen
voorbehouden van bedrijven een rol: expositiegegevens
waren immers concurrentiegevoelige bedrijfsgeheimen.
Van levenslang werken bij één werkgever is tegenwoordig
nauwelijks nog sprake. Een persoonlijk arbeidsmedisch
dossier lijkt niet meer aan de orde. In dit verband is
opmerkelijk dat de focusgroep wél vraagt om aandacht
voor de langetermijneffecten van zwaar en vuil werk. Men
adviseert zelfs om dit type werk voor te behouden aan
werknemers in vaste dienst, zodat er beter gemonitord kan
worden op de gevolgen en tijdig kan worden ingegrepen.
7. Kwaliteit van de arbeid
In de eerste ontwerpen voor de Arbeidsomstandighedenwet
was er sprake van drie sleutelbegrippen: gezondheid, veiligheid en welzijn. Van meet af was er discussie over wat men
nu precies onder het begrip ‘welzijn’ moest verstaan. Was
dat synoniem met ‘werkbeleving’, oftewel iemands persoonlijke ervaring van de kwaliteit van zijn werk? Of was
het een objectiveerbare grootheid, die de kwaliteit van de
arbeid beschreef? Uiteindelijk werd na allerlei discussies en
misverstanden het begrip welzijn uit de arbowet geschrapt.
‘Humanisering van de arbeid’ heeft het als begrip wat
langer volgehouden. Jongh en Docter7 verstaan hieronder
een optimalisering van de arbeid en de arbeidsomstandigheden, waarbij het niet alleen gaat om bescherming van

tbv jaargang 29 | nr.6/7 | juni 2021

historie

de gezondheid van werknemers, maar ook om gezondheidsbevordering, alsmede ‘welzijn en ontplooiing van
de mens in zijn arbeid’. Het begrip humanisering duikt
ook op als het gaat om de aanpak van het ziekteverzuim.
De Stichting CCOZ19, een onderzoeksinstituut op het
gebied van ziekteverzuim, stelt zich op het standpunt
‘dat voorzover de oorzaken van het ziekteverzuim in de
werksituatie zijn gelegen beïnvloeding gericht dient te zijn
op de humanisering van de arbeid’.
Lang nadat het begrip welzijn uit de arbowet was geschrapt, kwam het begrip psychosociale arbeidsbelasting
(PSA) in zwang. PSA is benoemd als een arbeidsrisico,
maar - zoals in een van de focusgroepen wordt geconstateerd - zonder dat er normen of grenswaarden voor
vastgesteld zijn, zoals voor veel andere risicofactoren wel
het geval is. Door de enorme groei van digitalisering en
informatietechnologie is de kans op ‘technostress’ sterk
vergroot. Men pleit dan ook voor normering op dit terrein
in de beleidsagenda 2040.
Een bijzonder aspect van de kwaliteit van de arbeid is de
veranderende relatie tussen leidinggevende en medewerker.
Door meer thuis of op een andere locatie te werken, wordt
die relatie steeds belangrijker om mensen voor de organisatie te behouden. Behoud van autonomie is een belangrijke
voorwaarde voor het behoud van plezier in het werk. Een
negatieve kant van digitalisering is het verscherpte toezicht
op de werkende door middel van monitoring-systemen. De
focusgroep pleit voor een nieuwe visie op arbeid met aandacht voor humanisering, duurzaamheid, inclusie en welzijn.
8. Sociaal-economische gezondheidsverschillen
Sociaal-economische gezondheidsverschillen waren er
al in de jaren zeventig. De Raad voor Volksgezondheid
en Samenleving stelt dat die verschillen de afgelopen decennia eerder groter dan kleiner zijn geworden, zowel in
Nederland als in andere westerse landen.20 Mensen met
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een hoog inkomen en hoog opleidingsniveau leven gemiddeld genomen niet alleen jaren langer, maar ze leven ook
langer in een goede gezondheid dan mensen met een laag
inkomen en laag opleidingsniveau. Dat betekent dat er
ook qua gezondheid een tweedeling is tussen werkenden
met een hoog en die met een laag opleidingsniveau.
Het boek Ik (Ali)21 veroorzaakte in 1985 veel ophef. Het
liet zien hoe met laaggeschoold personeel werd omgegaan: uitbuiting, achterstelling en weinig ontplooiingsmogelijkheden. Dat werd ook het lot van de hoog opgeleide
arbeidsinfiltrant Günter Walraff.
Een van de vele factoren die deze verschillen veroorzaken, de gezondheidsrisico’s in de arbeid, zijn allesbehalve
gelijkelijk verdeeld over de beroepsbevolking. Laagopgeleiden, flexwerkers, veel zzp’ers en arbeidsmigranten
staan in de frontlinie als het gaat om vuil en zwaar werk,
zonder voldoende bescherming tegen ongevallen en
beroepsziekten. Deze categorieën werkenden lopen meer
risico door het ontbreken van wettelijke ondergrenzen
voor risicofactoren in de arbeid. Zie de aanbevelingen van
het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten.22
In een somber scenario waarbij vuil en zwaar werk
wordt uitgevoerd door mensen met een lage opleiding,
weinig digitale vaardigheden en een zwakke positie op
de arbeidsmarkt, zullen sociaal-economische verschillen
blijven bestaan. Hoe komen we uit deze impasse? De
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving betoogt in
zijn eerder aangehaald essay20 dat sociaaleconomische
status als begrip niet langer toereikend is voor het duiden
van de complexe ongelijkheid achter gezondheidsverschillen. “We moeten op zoek naar indicatoren van complexe
ongelijkheid, waarbij het in ons welbegrepen eigenbelang
is dat we ze verminderen”, aldus de Raad. Zo’n indicator
zou onzes inziens de kwaliteit van de arbeid kunnen zijn.
Daarmee doelen wij niet alleen op de afwezigheid van
gezondheids- en veiligheidsrisico’s, maar veeleer op de
aanwezigheid van positieve prikkels die er van goede en
rechtszekere beroepsarbeid kunnen uitgaan: faciliteiten
voor continue scholing, professionele ondersteuning in
het werk, de mogelijkheid tot persoonlijke ontplooiing
en het nemen van initiatieven, en voldoende vrijheid en
regelmogelijkheden om de werkdruk te spreiden.
9. Onafhankelijkheid van de bedrijfsarts
Al in de jaren zeventig zag men in dat de taak van de bedrijfsarts als adviseur van de bedrijfsleiding om ‘een stuk
onafhankelijkheid’ vraagt.10 Die onafhankelijkheid zou
mede tot uiting moeten komen in de hiërarchische positie
van de bedrijfsarts. In het geval van een gezamenlijke
BGD is de bedrijfsarts in dienst van de rechtspersoon BGD
met een bestuur bestaande uit werkgevers en werknemers. Ten opzichte van de aangesloten bedrijven fungeert
de bedrijfsarts als extern adviseur. Dat lijkt een goede
situatie voor wat betreft de gewenste onafhankelijkheid.
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Bij ondernemingen met een eigen BGD is de bedrijfsarts
in dienst van de onderneming en fungeert hij als intern
adviseur. Of de bedrijfsarts nu rechtstreeks onder de
directie valt, of onder het hoofd personeelszaken, hij is
in beide gevallen min of meer afhankelijk van degene(n)
aan wie hij adviseert. De NVAB bepleitte destijds al een
eigen plaats van de bedrijfsarts onder de bedrijfsleiding.
VNO en NCW wilden dat liever laten afhangen van
specifieke kenmerken van de onderneming, zoals omvang,
interne organisatie, één of meer vestigingen, etc. Wel zou
gewaarborgd moeten zijn dat de weg voor overleg met de
directie steeds voor de bedrijfsarts open staat.
Met de commercialisering van de arbodienstverlening in
1994 en het invoeren van een certificeringssysteem door
de branche zelf werd de weg vrijgemaakt voor volledig
private instellingen, de arbodiensten. Deze ontwikkeling
heeft niet bijgedragen aan de professionele onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. In een commerciële markt staat
deze onafhankelijkheid voortdurend onder druk.
De onafhankelijkheid van de bedrijfsarts is dan ook een
thema dat in de focusgroepen terugkeert. Men acht het
nodig deze te versterken. Men ziet twee oplossingsrichtingen. De ene richting is de bedrijfsgezondheidszorg
deel te laten uitmaken van de eerstelijnsgezondheidszorg.
Deze optie is al vaker geopperd. Men wil aansturen op het
versterken van de rol van de huisarts in het onderkennen
van arbeidsgerelateerde problematiek.
De andere oplossingsrichting is om op brancheniveau,
rond de arbocatalogi, collectieve structuren op te zetten
en de bedrijfsarts te financieren vanuit deze collectieven.
Daarmee wordt de band tussen individuele bedrijfsarts en
werkgever doorbroken en de onafhankelijkheid van de
bedrijfsarts versterkt. Dit idee vertoont overeenkomst met
de werkwijze van de voormalige Stichting Arbouw.
Conclusies en aanbevelingen
In de periode 1973-1983 was er sprake van een landelijke
uitrolling van bedrijfsgezondheidszorg. Op initiatief van de
BGBouw werden toen veel regionale BGD’en uit de grond
gestampt. Het was een tijd van expansie naar een landelijk
dekkend netwerk. Onderling werkten de diensten nauw samen. Standaardisatie was synoniem met kwaliteit van zorg.
Er was sprake van een duidelijk kwaliteitsstreven. De
realisering van een zorg-standaardpakket en van standaardformulieren wijst daarop. De diensten drongen
bij potentiële klanten aan op afname van het standaardpakket. De zorgverlening was sterk aanbodgestuurd.
Van verplichte aansluiting van een bedrijf bij een BGD
was - behoudens uitzonderingen - overigens geen sprake.
Deze vrijblijvendheid van bedrijfsgezondheidszorg is een
merkwaardige discrepantie in het licht van de sturende rol
ten aanzien van de zorg die de roomsrode kabinetten in
die periode voor zich zagen weggelegd.
Veertig jaar later, in een neoliberaal politiek klimaat, is
de arbozorg geprivatiseerd, vraaggestuurd en grotendeels
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gebundeld bij enkele landelijk werkende aanbieders
van diensten, en verder versnipperd bij een groot aantal
‘arbodienst-achtigen’ waaronder gecertificeerde en
ongecertificeerde verzuim- en casemanagementbureaus.
Niet alleen brengt dat nieuwe problemen met zich mee,
maar ook blijken vroegere knelpunten nog steeds actueel.
Onze inventarisatie levert de volgende allang bestaande
probleemgebieden op:
A. De beheersing van arbeidsrisico’s, met name de lange-termijneffecten van vuil en zwaar werk. Vooral
voor arbeidsmigranten laat de werksituatie veel te
wensen over. Burgers ideaal van het persoonlijke
arbeidsmedische dossier is nooit gerealiseerd.
Waar veertig jaar geleden periodiek onderzoek
een centrale plaats innam bij het monitoren van
gezondheidsrisico’s in relatie tot het werk, ziet men
voor dit instrument geen plaats in de beleidsagenda
voor 2040. Toch wordt de behoefte aan monitoring
op dit vlak gevoeld.
B. De werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid is
onverminderd een groot probleem, gelet op de
incidentie van beroepsgebonden aandoeningen, en
de werkgerelateerde mortaliteit die voor Nederland op 4100 sterfgevallen per jaar wordt geschat.
De tegenwoordig populaire slogan ‘Werken is
gezond’ berust op ongefundeerd optimisme. De
Participatiewet (2015) is het antwoord van de
wetgever op het permanente probleem van de arbeidsongeschiktheid. Deze wet gaat geheel voorbij
aan de nog altijd grote bijdrage van arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s aan het ontstaan van
arbeidsongeschiktheid.
C. De passieve houding van de werknemersvertegenwoordiging als het om arbeid en gezondheid gaat,
wordt al sedert de jaren tachtig gezien. Fundamentele werknemersrechten komen in het geding als er
ongekwalificeerde arbozorg (of in het geheel geen
zorg) wordt verleend.
D. De sociaal-economische verschillen in arbeidsrisico’s, gezondheid en levensverwachting tussen
categorieën werkenden duren onverminderd voort.
E. De professionele onafhankelijkheid van de bedrijfsarts stond en staat nog altijd onder druk. Het
geprivatiseerde arbozorgstelsel is hier debet aan.
Arbeidsverzuim is in dit stelsel vooral een verzekeringskwestie, waarbij de aandacht voor het financiële risico prevaleert boven de preventie van uitval.
Er zijn ook enkele ‘nieuwe’ problemen:
F. Het ontbreken van consensus inzake de kwaliteit
van de arbeid. De definitie van wat nu onder kwaliteit van de moderne arbeid moet worden verstaan,
en waar de grenzen liggen, heeft nog geen heldere
invulling gekregen en verdient daarom een plek op
de Arbobeleidsagenda 2040.
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G. De onaanvaardbaar grote verschillen tussen
zorgaanbieders voor wat betreft visie, werkwijze
en kwaliteit van zorg, zulks in weerwil van de
bestaande certificeringssystemen.
H. Psychosociale arbeidsbelasting wordt algemeen
onderkend als een belangrijk probleemveld. De
meting, normstelling en het toezicht daarop zijn
evenwel nog niet van de grond gekomen.
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