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Mijnheerderector,damesenheren,
In zijn "Handleiding tot de kennis der beroepsziekten",uitgegevenin1908,omschrijft
Heijermans de arbeidsomstandigheden in de
landbouwalszeergunstig.Ditbaseerthijop
ziekte-ensterftecijfersvoorberoepsgroepen
uit de agrarische sector.Tochwijsthijeen
aantal factoren en blootstellingen aan die
sterk belastend zijn en resulteren in beroepsgebonden aandoeningen. Hij noemt de
lichamelijk zware arbeid zoals het spitten,
hetmaaienvan gras enkoren,hetdorsenmet
de vlegel, het rooien van aardappelen, het
zaaien,potenenoogstenvankool,wortelsen
groenten en het melken. Ook wijst hij op de
negatieve effectenvande introductievande
dorsmachine die aanleiding geeft tot het
ontstaan van geweldige stofwolken die kunnen
resulteren in graankoorts. Tenslotte wijst
hij nog op het omgaan met vee dat allerlei
infecties tot gevolg heeft en resulteert in
blootstelling aan de uitwasemingen van rottende mest en urine en op het onvoorzichtig

omgaanmetThomasslakkenmeelalsmeststof.In
dietijdwasruim40%vandetotaleberoepsbevolking werkzaam in de agrarische sector,
hetgeen overigens naar internationale maatstaven laagwas.Indeomringendelandenlag
dit aandeel tussen de 50 en 80 % en opwereldschaal isditpercentage nog steedsrond
75 %. Opvallend is dat een aantal gezondheidsproblemen die toen al gesignaleerd
werdennogsteedseenbelangrijkerolspelen.
SindsdienenmetnamesindsdeTweedeWereldoorlog is de produktie in de agrarische
sectordramatischgestegendoormechanisering
enintensivering.Vergelekenmetvijfendertig
jaargeledenbijvoorbeeld isdeeierproduktie
verdrievoudigd, de varkensvleesproduktie
verviervoudigd en depluimveevlees-entuinbouwproduktie zelfs vertienvoudigd. Deze
groei is niet te danken aan de toename van
het aantal arbeidskrachten ofaandetoename
van het landbouwareaal.Volgenshet Centraal
Bureau van de Statistiek waren in 1950 nog
450.000mensenwerkzaam inde landbouw,terwijl dit in 1985 gedaald was tot 270.500,
minder dan 5 % van de totale beroepsbevolking. Het aantal agrariërs met een eigen

bedrijf is in dezelfde periode gedaald van
248.000tot136.000.Deoppervlaktelandbouwgrond isvan2.505.000hectarein1950teruggelopennaarnogmaarnettweemiljoenhectare in 1985.Demechanisatie laatzichaardig
illustreren met de aantallen in gebruik
zijnde trekkers. In 1950 waren er nog maar
24.500 trekkers in gebruik tegenover maar
liefst255.000landbouwpaarden,in1970waren
er 156.000 trekkers en 45.600werkpaarden en
in 1985 190.000 trekkers en alleen nog maar
pretpaarden. Deze ontwikkeling brengt een
toenemende afhankelijkheid van vreemd kapitaalmet zichmee,terwijl culturele waarden
als verbondenheid met land en dieren op de
achtergrond dreigen te geraken. De nadruk
komt steeds meer op het ondernemerschap te
liggen.
Devraag dringt zich op of hetbeeld vande
gezonde boer, die weliswaar in het seizoen
langedagenmoetmaken,maar overigens inde
frissebuitenluchtgezond inbeweging is,nog
welopgaat.Helaasisditnietzondermeerna
tegaanomdathetpionierswerkvanHeijermans
niet isvoortgezet.Tegen de achtergrond van
het feit dat op dit moment nauwelijks meer

bruikbarestatistiekenbestaanvanberoepsgebonden aandoeningen en sterfte, is het navrant om inde inleiding van de tweede druk
vanheteerdergenoemdeboekvanHeyermanste
moetenlezenenikciteer:"Wijgingenverder
van demeening uit,datde 'Bijdragentotde
StatistiekvanNederland*,uitgegevendoorde
'Centrale Commissie voor de Statistiek van
Nederland*, behelzende de Statistiek van de
sterfteondermannen,metonderscheidingnaar
het beroep en de positie daarin bekleed in
verband met leeftijden en doodsoorzaken, in
iedersbereik zijn,endusnaastdegegevens
inditwerkvoldoende zijnomvergelijkingen
tetreffen."
Wel zijn indicaties over de gezondheidstoestandvanagrariërsindehuidigesituatiete
krijgenuit eenpostenquête die in1983door
devakgroep Gezondheidsleer van deLandbouwuniversiteit isuitgevoerd onder eenpopulatievan1200agrariërsverdeeldover8sectoren. De resultaten van deze enquête geven
weerhoebedrijfshoofdendeeigengezondheid,
dearbeidsbelastingenderelatietussendeze
tweefactorenervaren.Demeestegezondheidsklachtenwerdengevondenindechampignonkwe-

kerij en de pluimveehouderij. Per sector
werdenookspecifiekeklachtenpatronenaangetroffen zoals klachten over de luchtwegen
vooral bij champignonkwekers en varkenshouders en klachten over het houding- enbewegingsapparaat in het bijzonder bij akkerbouwersenpluimveehouders.Watdearbeidsbelasting betreft scoorden de akkerbouw en
champignonkwekerij relatief het hoogst en
wederomwerdenspecifiekepatronenpersector
gevonden. In de melkveehouderij werd bukken
als belangrijkste belasting aangegeven,
terwijlindepluimveehouderijendevarkenshouderij stofblootstelling als meest belastend werd ervaren. De akkerbouwers vonden
lawaai het grootste probleem. Deblootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen trad
vooral op devoorgrond inde tuinbouw en de
champignonkwekerij. Het verband tussen gezondheidsklachten en belastende factoren in
het werk werd door meer dan éénderde van de
agrariërsgelegd.Debelangrijksteaanwijzing
uitditonderzoekwas,datperberoepscategorie specifieke aandachtmoetwordengeschonken aan de arbeidsomstandigheden die in de
betrokken sector relevant zijn. Voor de

vaststelling van de preciese aard en omvang
van de risico's isde inzetnoodzakelijkvan
meer gedetailleerde en geobjectiveerdemeettechnieken zowel met betrekking tot de gezondheidsparameters als voor de risicofactorenopdewerkplek.
Een bijzondere positie in de agrarische
sector nemen de vrouwen in vanwege de vaak
kleinschaligeorganisatiestructuur indevorm
van gezinsbedrijven met een sterkeverwevenheid van werk- en privésfeer. Recent onderzoek ook uitgevoerd bij de vakgroep Gezondheidsleer onder boerinnen in de varkens-en
melkveehouderij en onder tuindersvrouwen gaf
aan dat zijnaast gemiddeld 47 uur per week
inhethuishouden ooknog 29uurperweekop
hetbedrijfwerken.Metbetrekkingtotaspectenvanarbeidsomstandigheden,arbeidsinhoud,
arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden
bleek dat zij een negatiever oordeel hadden
dan de mannen inhet eerder genoemde onderzoek.Watbetreft de samenhang tussenbelastendefactorenenklachtenoverdegezondheid
werdenglobaaldezelfdepatronengevondenals
bijdemannen zijhetdatpsychischeproblemenmeeropdevoorgrondtraden.Ookwerdhet
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belang benadruktvan nader onderzoek naarde
relatie tussen arbeid en arbeidsbelastende
omstandigheden, en de effecten op zwangerschapsuitkomsten. Bij de zorg voor optimale
arbeidsomstandigheden mogen devrouwen zeker
nietvergetenworden.
Kijken we na de periode van intensivering
naar de mogelijke ontwikkelingen voor de
toekomst dan zijn er een aantal tendensen
waar tenemen. Indeeersteplaats zullende
ontwikkelingen in de biotechnologie door
middel van recombinant DNAtechniekenaangepaste planten, en dieren, maar ook insecten
en microörganismen opleveren. De risico's
voor de werkende mens zijn vooral aanwezig
bij de microörganismen. Op dit moment zijn
voor laboratoriumomstandigheden een aantal
regelingen in gebruik die er vooral op gericht zijn om blootstelling door middel van
afscherming te vermijden. In de praktijk
lijken deze maatregelen te voldoen, omdat
aangeslotenkanwordenbijdereedsaanwezige
ervaring met het werken met potente microorganismen.Echtereenvertalingnaartoepassingopgrotereschaal indelandbouwpraktijk
is nog niet gemaakt. De risico's vanderge-

lijke toepassingen zijn ook nog onvoldoende
geëvalueerd.
Een tweede tendens in verband met de grote
overschotten en produktiebeperkingen op verschillende gebieden is de economische risicospreiding door middel van diversificatie
van de produktie. U moet niet verbaasd staan
in veestallen meervallen, palingen, of zelfs
slakken aan te treffen. Dit betekent een
verbreding van het pakket mogelijke blootstellingsfactoren voorde individueleagrariër.
Ook is er een trend om landbouwsystemen niet
meer alleen vanuit het oogpunt van maximalisering van de opbrengst te bezien, maar
meer vanuit optimalisering van het integrale
systeem. In principe geeft dit goede aanknopingspunten voor de inbouw van randvoorwaarden als de zorg voor goede arbeidsomstandigheden.
Inhet tweede deelvanmijnvoordracht wil ik
kort stil staanbij een aantal gezondheidsrisico's in de huidige beroepspraktijk van
agrariërs. Mede op basis van eigen onderzoek
zal ik wat uitgebreider ingaan op organisch
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stof als blootstellingsfactor en de toepassingvan gewasbeschermingsmiddelen.
VEILIGHEID
Van oudsher heeft op het gebied van arbeidsomstandigheden in de agrarische sector de
veiligheid de meeste aandacht gehad .Er is
een eigen beleid ontwikkeld opditgebied met
onder andere een systeem van registratie van
ongevallen. Er zijn ook aanzienlijkeverbeteringen gerealiseerd, waaraan met name deverplichte invoering van een kantelbeveiliging
op trekkers veel heeft bijgedragen. Echter
nog steeds vinden elk jaar enkele tientallen
ongevallen met dodelijke afloop plaats. Het
aantal ongevallen met ernstig letsel is vele
malen groter. De laatste jaren betreft ongeveer 4,5 %van allegeregistreerde arbeidsongevallen werknemers in de agrarische sector.
Het is duidelijk dat veiligheid nog steeds
eenbelangrijk puntvan aandacht moet zijn.

FYSIEKE BELASTING
Als een belangrijk probleem,misschien op het
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ogenblik wel het belangrijkste probleem inde
landbouw geldtde fysieke overbelasting en/of
foutieve belasting, die kan leiden tot aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat. In de agrarische sector ontvangen
zo'n 31.000 personen een gehele of gedeeltelijke uitkering voor arbeidsongeschiktheid,
hetgeen ongeveer een half miljard gulden aan
jaarlijkse uitkeringen betekent. In ongeveer
46 %van degevallen isde arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door problemen met de rug,
nek en ledematen; voor de gehele werkende
bevolking is dit percentage ongeveer 25 %.
Dit illustreert hoebelangrijk ditaandachtsgebied is. Overigens wordt hieraan ook een
bijdrage geleverd door blootstelling aan
trillingen en schokken.
TRILLINGEN EN SCHOKKEN
Epidemiologische studies naar degezondheidseffecten van chronische blootstelling aan
lichaamstrillingen geven als meest frequent
gerapporteerde effecten aan, pijn in de
onderrug, aanwijzingen voor een vroegtijdige
degeneratie van het lumbale gedeelte van de
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ruggewervels en hernia. Ook diverse studies
onder trekkerbestuurders geven hogeprevalenties van rugklachten en afwijkingen van de
wervelkolom te zien. Hierbij moeten we wel
bedenken dat het deels klachten betreft met
moeilijk objectiveerbarediagnoses enmeerdere mogelijke oorzaken. Het aantal personen
dat inNederland blootstaat aantrillingen en
schokken van trekkers wordt in een recente
inventarisatie geschat op zeker 80.000personen.
Ook hand-arm trillingen komen inde agrarische sector frequent voor met name bij het
gebruik van kettingzagen en snoeischaren. Dit
kan aanleiding geven tothet ontstaan van het
zogenaamde "witte-vinger syndroom", een
voortschrijdend schadelijk proces inde vaten
van de vingertoppen. De omvang van het
vóórkomen van de genoemde aandoeningen is
niet bekend.
GELUID
Aangetoond is dat de meeste trekkers onder
belaste omstandigheden een geluidsniveau
hebben van boven 90 decibel, een niveau dat
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voor praktisch iedereen gehoorbeschadigend
werkt. Finsonderzoek vermeldt eenblootstellingsduur aan trekkerlawaai voor degemiddelde boer van 500-600 uur per jaar. Echter
slechts 40 % van de blootstelling is het
gevolg van rijden op trekkers. Een groep
Nederlandse akkerbouwers bleek eenblootstellingsduur aan trekkerlawaai te hebben variërend van 300tot 1500uurper jaar.Schreeuwende varkens kunnen geluidsniveaus produceren van 100-120 decibel, overeenkomend met
een straaljager op 50 meter afstand. Audiogrammen afgenomen bij diverse populaties
agrariërs tonen ook dat gehoorbeschadiging
inderdaad op grote schaal voorkomt. Programma's voor geluidsreductie en gehoorbescherming dienen een hogeprioriteit tekrijgen.
HUIDACTIEVE STOFFEN
Onder de boerenpopulatie is een grote verscheidenheid aan beroepsaandoeningen van de
huid te onderkennen. Tot de factoren,dievan
belang zijn voor de ontwikkeling van deze
aandoeningen worden gerekend weersinvloeden,
plantenmateriaal, zoönotische agentia,gewas14

beschermingsmiddelen, antibiotica, additieven
inveevoer etc. De Wereldgezondheidsorganisatie rekent de agrarische populatie tot één
van de beroepsgroepen, die het meest wordt
blootgesteld aan de factoren, die in het
algemeen verantwoordelijk zijn voor het ontstaanvanhuidziekten. IndeVerenigde Staten
is de landbouw de industrietak met het hoogste percentage aan huidziekten. In Finland
maken huidaandoeningen 20 % uit van alle
beroepsziekten en zijn verantwoordelijk voor
46-60 %van deverloren werkdagen. Deagrarische sector neemt daarbij een prominente
plaats in. Voor Nederland kunnen enige indicaties verkregen worden uit onderzoek onder
de algemene bevolking in enkele gemeentes in
Groningen, waarbij 23 % van de mannelijke
beroepsbevolking uit de steekproef werkzaam
was in de agrarische sector. Het beroep gaf
een significante bijdrage te zien aan het
vóórkomen van handeczeem met een prevalentie
van bijna 7 % voor agrariërs bij een gemiddelde prevalentie van ongeveer 4%. Dit alles
wijst erop dat beroepsgebonden huidaandoeningen ondergewaardeerd zijn in Nederland en
dathetwenselijk isdathet onderzoek op dit
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gebied een grotere omvang krijgt dan het nu
heeft.
ORGANISCH STOF
Organisch stof is stof van dierlijke of
plantaardige oorsprong waarbij ook gerekend
worden micro-organismen en de uitscheidingsprodukten van deze organismen. Probleem van
deze omschrijving is dat de aanduiding niet
eenduidig is. De samenstelling van organisch
stof kan zeer variëren en daarmee samenhangend ook de gezondheidseffecten. Het belangrijkste aangrijpingspunt voor de effecten op
de gezondheid zijn de longen en luchtwegen
met allergische, toxische en infectieuze
reacties. Zodra meer informatievoorhanden is
over de aard van het stof heeft het de voorkeur om over de bestanddelen van het organisch stof te spreken, zoals mycotoxinen,
endotoxinen en antigenen, of over de er in
voorkomende organismen, zoals mijten, schimmels en bacteriën, dan wel over de herkomst,
zoals graanstof en katoenstof. Dit is informatiever en geeft vaak een indicatie van de
teverwachten gezondheidseffecten.
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Gesteld kan worden dat de gehele agrarische
populatie in zekere mate wordt blootgesteld
aan organisch stof, zij het dat de aard van
de blootstelling verschilt per sector. Het
ligt in de lijn der verwachting dat luchtwegaandoeningen in agrarische populaties
vaker voorkomen. In de Zutphen-studie, een
longitudinale studie naarde samenhang tussen
chronische ziekten,voeding en andere risicofactoren in een open populatie van aanvankelijk een kleine 1100personen, is inderdaad
een verhoogde CARA-prevalentie aangetoond
onder agrariërs op basis van een diagnose
door een arts. Ook waren mensen uit de agrarische sectorvaker onder behandeling geweest
voor chronische bronchitis of emfyseem.
Gericht onderzoek naar gezondheidseffecten is
in de literatuur vooral beschreven voor varkens- en pluimveehouders , voor champignonkwekers en voor blootstelling aan graan- en
katoenstof. In de veehouderij kan blootstelling optreden aan huidschilfers, haren,
veren, urine en faeces, insekten, mijten,
schimmels,bacteriën en afscheidingsprodukten
van dezemicro-organismen. Als gevolg van het
omgaan methooi kan bijmelkveehouders sprake
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zijnvan hetvóórkomenvan deboerenlong, een
extrinsieke allergische alveolitis.Het beeld
van een acute boerenlong bestaat uit griepachtige koortsaanvallen vier tot zes uur na
blootstelling aan thermofiele micro-organismen vóórkomend in hooi met een hoge vochtigheid. Ook bestaan er meer chronische vormen
met een progressief voortsluipende fibrose.
In vochtige en koudere klimaten zoals in
Finland is de prevalentie in het algemeen
verhoogd. Hoewel bekend isdatmet name inde
winter deboerenlong ook inNederland nog wel
voorkomt moeten we constateren dat door het
toenemend gebruik van ingekuild gras en
gehakseldmais deze aandoening ondermelkveehouders een zeldzaamheid is geworden. Dit
soort aandoeningen komt tegenwoordig wel meer
voor onder champignonkwekers.
Eigen onderzoek hebben we uitgevoerd in de
varkenshouderij. Inons land komen twee typen
varkenshouderijen voor: fokkerijen en mesterijen. Fokkerijen bestaan uit eenwerpsectie,
een zoogsectie eneen sectiewaarin de biggen
opgroeien tot eengewicht van ongeveer 23kg.
In mesterijen worden vervolgens de jonge
varkens vetgemest tot een gewicht van 100tot
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110 kg. Daarnaast zijn er nog zogenaamde
gesloten bedrijven waarin fokken en mesten
naast elkaar bedreven worden. De stallen
kunnen verschillen in vele kenmerken die van
invloed zijn op de blootstelling aan verontreinigende stoffen, zoals toepassing van
stro, aanwezigheid van roostervloer en gierkelder, ventilatiesysteem en gebruik van
droog of nat voer. Om deze invloeden te
bestuderen zijn in 171 stallen metingen
uitgevoerd naar diverse stoffracties, endotoxinegehaltes en ammoniak. De resultaten
duiden erop dat de stoffractie met grotere
deeltjes de diverse werkzaamheden, bijvoorbeeld voeren en schoonmaken, weerspiegelt
terwijl de stofconcentratie aan kleinere
deeltjes samenhangt met de constructie en
ventilatie van het gebouw. De uitkomsten
suggereren dat de concentraties verontreinigingen zijn tebeïnvloeden door veranderingen
in de stal aan te brengen. In het algemeen
lijkt debeste benadering te liggen inverbetering van de ventilatie. De metingen zijn
ookgebruiktvoor een schatting van deblootstelling van debetreffende varkenshouders in
een epidemiologisch onderzoek naar de samen19

hangmetdelongfunctieenCARA-klachten.Dit
onderzoek gaf echter geen samenhang te zien
tussendegeschatteblootstellingendelongfunctie ofde CARA-klachten.Mogelijk isdit
het gevolg van deniet optimalekarakteriseringvandeblootstelling.Welwerdeenpositieve relatie gevonden tussen klachtengedurende of kort na het werk en de endotoxine
niveaus, hetgeen wijst op het vóórkomen van
het zogenaamde organisch stof toxisch syndroom of endotoxine koorts. Ook werden verhoogde IgG4-titers tegen varkenshaar enurine gevonden bijvarkenshouders metfokkerijen of gesloten bedrijven, terwijl deze
laagwarenbijvarkensmesters,waarschijnlijk
alsgevolgvanhetminder intensieve contact
met de varkens. Dit duidt op een immunologisch mechanisme, waarbij men zich moet
afvragen of degemetenverontreinigingen wel
een juiste karakterisering van deblootstellinghebbenopgeleverd.Inanderonderzoekin
de Nederlandse mengvoederindustrie werd wel
een duidelijk verband gevonden tussen de
blootstelling aan graanstof en de longfunctie. Dit effect was nog sterker voor de
blootstelling aan endotoxine, ondanks het
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feitdatdeendotoxineblootstelling laagwas
vergeleken met ander gepubliceerd onderzoek.
In dit onderzoek was sprake van een zeer
uitgebreide meetinspanning, waardoor een
goede persoonlijke karakterisering van de
blootstellingmogelijkwas.
Inzeerrecentonderzoekwaarbijeendeelvan
de eerder genoemde populatie varkenshouders
naeenperiodevanongeveer4jaaropnieuwis
onderzocht, is wel een samenhang gevonden
tussen een daling van de longfunctie en de
blootstellingaanstof.
Opditmomentzijnwebezigmetdeuitwerking
van immunochemische bepalingsmethoden om
direct de blootstelling aan allergenen vast
te kunnen stellen. Deze methoden zijn gebaseerd op EIA-bepalingen (Enzyme Immuno Assays)vanhetantigeenindeluchtmetbehulp
van specifieke antilichamen verkregen uit
proefdieren,antilichamenuitpooledseravan
reagerendepersonenofmonoklonaleantilichamen. Belangrijk voordeel van deze benadering
isdathetwerkelijk belastend agensgekwantificeerd wordt enniet een afgeleidegrootheid,zoalsbijvoorbeeld destofconcentratie.
Als een eerste stap op dit gebied worden
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momenteel EIA-bepalingen uitgevoerd in varkenshouderijen om een indruk te krijgen van
de mate van blootstelling aan antigenen
waarbij gebruik wordt gemaakt van pooled
serum van varkenshouders met zeer hoge IgG 4 titers.
Deze inspanningen zijn een illustratie en
maken deel uit van onze aandacht voor organisch stof als blootstellingsfactor ook
buiten de agrarische sector. Opvallend is de
geringe aandacht die dit gebied tot op heden
gekregen heeft,terwijl toch inde Nederlandse beroepsbevolking naar schatting minimaal
200.000 mensen zijn blootgesteld. Hierbij
moeten we naast de agrarische sector denken
aan onder andere de textiel-, papier- en
tabaksindustrie en de graan- en houtverwerkende industrie. Een bijzondere vorm van
blootstelling aan organisch stof is die aan
levende, infectieuze micro-organismen en
parasieten.
INFECTIEUZE MICRO-ORGANISMEN
De blootstelling aan infectieuze micro-organismen speelt een rol van betekenis voor de
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agrarische beroepsbevolking, met name in de
veehouderij. Zoönosen zijn infecties en ziekten, die zowel bij mens als dier voor kunnen
komen en ontstaan via overbrenging door middel van direct, dan wel indirect contact met
geïnfecteerd vee. In totaal zijn er ongeveer
140 zoönosen bekend, waarvan er in de Verenigde Staten 40van belang zijnvooragrariërs. In Nederland geldt voor 3 zoönosen een
aangifteplicht in het kader van de registratie van infectieziekten. Brucellose met een
griepachtig ziektebeeld in verschillende
gradaties van ernst,wordt per jaar gemiddeld
driemaal gerapporteerd. Systematische bestrijdingsprogramma's bij het rundvee hebben
ervoor gezorgd datbesmetting bijvee,bekend
onder de naam abortus Bang, nog slechts
incidenteel voorkomt. Daarmee is ook de
besmettingskans voor mensen beperkt. Voor Qkoorts, dat als besmettingsroute inhalatie
van besmet stof heeft, iserde laatste jaren
sprake van een toename tot een 30-tal gevallen per jaar, in hoofdzaak in Zuid-Holland.
Met betrekking tot Leptospirose, ook wel
"melkerskoorts" genoemd, die pas voor het
eerst in 1981 werd geconstateerd in Neder23

land is er ook sprake van een toename tot
ongeveer 30 gevallen per jaar. Overigens is
er in het algemeen waarschijnlijk sprake van
onderrapportage, omdat de griepachtige verschijnselen niet erg specifiek zijn en alleen
serologisch onderzoek een éénduidige diagnose
mogelijk maakt. Dit wordt bevestigd door het
feit dat in het kader van de registratie van
beroepsziekten nog geen enkele zoönose gemeld
is. Op dit moment staat Leptospirose erg in
de belangstelling vanwege de omvangrijke
besmetting van melkvee in Nederland. Recent
onderzoek naar de verspreiding onder het vee
inNederland aan dehand vanmelktankmonsters
afkomstig van vrijwel alle melkveebedrijven
toonde aan dat gemiddeld op 35 % van de bedrijven seropositieve koeien voorkwamen.
Echter in bepaalde regio's en met name in
Friesland werden percentages van meer dan 60
gevonden. Ineen eerder oriënterend onderzoek
bleek van de mensen werkzaam op besmette bedrijven 7 % (32 personen) ook seropositief,
hetgeen niet betekent dat'zij ook daadwerkelijk ziekteverschijnselen vertoonden. Voor
Engeland geldt dat 70-90%van het rundveebestand besmet is en in Nieuw-Zeeland is dit
24

zelfs het geval voor 90-95 % van het vee.
Daar worden jaarlijks op een bevolking van 3
miljoen mensen 400 nieuwe gevallen van Leptospirose gemeld. Verondersteld wordt dat
besmetting vanmensen plaatsvindt tijdens het
melken doordat besmette urine kan opspatten
en doordringen via de slijmvliezen en wondjes. Mogelijk geeft ook de tegenwoordig
gebruikelijke wijze van reinigen van melkstallen met behulp van een hoge-druk spuit
direkt na het melken aanleiding tot besmetting. Nader onderzoek naardeblootstellingsroutes is nodig met het oog op de ontwikkeling van strategieën om besmetting te voorkomen.
In zijn algemeenheid blijft waakzaamheid
gebodenmet betrekking tot zich ontwikkelende
infecties. Coördinatie en samenwerking tussen
de diverse agrarische diensten, de bedrijfsgezondheidszorg en de onderzoekers vanuit
zowel de diergeneeskundige als de arbeidsgezondheidkundige invalshoek is gewenst. Alle
inspanningen op het gebied van onderzoek,
preventie en voorlichting hebben tot nu toe
nogal versnipperd plaatsgevonden.
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GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
Boer en tuinder gaan geregeld met gewasbeschermingsmiddelen om. Er zijn meer dan 650
chemicaliën, die in verschillende samenstellingen goed zijnvoormeer dan 70.000 commercieel beschikbare produkten voor landbouwkundig gebruik. In Nederland zijn ongeveer
4500 bestrijdingsmiddelen toegelaten, waarin
ongeveer 300 actieve stoffen verwerkt zijn.
Het jaarlijks verbruik in Nederland is ongeveer 20miljoen kilo actieve stoffen, waarvan
ruim dehelftvoor grondontsmetting. Beoordeling of eenmiddel aldan niet toegelaten kan
worden vindt plaats aan de hand van gegevens
over vooral acute giftigheid naast milieuoverwegingen. In de discussie rond onze
zorgen voor morgen ligt het accent vooral op
het laatste aspect. Bij de toelating kunnen
voorwaarden gesteld worden aan de toepassingen endewijzevangebruik. Het isduidelijk dat hiermee niet een veilig en zorgvuldig gebruik gewaarborgd is. Een uitgebreid
systeem van onderhoud, keuring en toelating
van spuitapparatuur alsmede permanente voorlichting, scholing en training met aandacht
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voor de arbeidshygiënische aspecten dient het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te
vergezellen.
Reeds in 1973 heeft Ensberg in zijn proefschrift er op gewezen dat karakterisering en
kwantificering van de blootstelling in de
beroepspraktijk een groot probleem is. Er is
sprake van blootstelling via ademhaling en
huid, blootstelling aan meerdere middelen na
elkaar dan wel tegelijkertijd, gebruik van
verschillende spuittechnieken, seizoensafhankelijkheid, etc. Het lijkt nauwelijks
mogelijk om in de Nederlandse situatie een
groep samen te stellen met een goed gedefinieerde blootstelling ter bestudering van de
lange-termijn effecten. Dit beeld wordt
bevestigd door een recent uitgevoerde inventarisatie onder loonspuiters. Tevens kwam
hieruit naar voren dat er bij de toepassers
nogal wat schort aan de kennis over de gevaren van gewasbeschermingsmiddelen. De zorgvuldigheid van werken wordt vooral bepaald
door directwaarneembare factoren alsprikkeling,geur enkleur endoorvroegere ervaringen met acute vergiftigingen. Soms worJt
zelfs het dragen van beschermende kleding
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bewust achterwege gelaten omvoor de omgeving
niet de indruk tewekken datmenmogelijk met
gevaarlijke bezigheden aan de gang is. Een
onderzoek onder 1200Amerikaanse loonspuiters
gaf aan dat meer dan 70 %van deze populatie
één ofmeerderemalen vergiftigingsverschijnselen ondervonden had. Naast de acute giftigheid worden gewasbeschermingsmiddelen ook
verdacht van het veroorzaken van lange-termijn effecten bij chronische blootstelling,
waaronder reproduktie-stoornissen als steriliteit bij mannen en geboorteafwijkingen,
huid- en andere kankers en long-, nier-, en
leverafwijkingen. Als illustratie van de
moeilijkheden bij dit soort onderzoek moge
gelden dat door middel van dierproeven en in
vitro tests vele gewasbeschermingsmiddelen
als bewezen genotoxisch carcinogeen aangemerkt worden, maar dat in het vele epidemiologisch onderzoek alleen arsenicum en vinylchloride, dat in het verleden als drijfgas
werd gebruikt, alsbewezen humaan carcinogeen
aangemerkt kunnenworden.Overigens komt over
het geheel genomen kanker onder de agrarische
populatie minder voor dan onder de algemene
bevolking. Wel komen een aantal specifieke
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kankersoorten bij bepaalde subgroepen weer
vakervoor.
Ondanks nieuwe ontwikkelingen in de wijze
van gewasbescherming als vruchtwisseling,
mechanische bestrijdingsmethoden, geïntegreerde plantenteeltsystemen, geïntegreerde
en biologische bestrijding en resistente
rassen, ziethet ernaar uitdat gewasbeschermingsmiddelen indetoekomst toegepast zullen
blijven worden. Van een meer gerichte en
zuiniger toepassing moet op korte termijn het
meeste heil worden verwacht naast uitbanning
van demeest giftigemiddelen. De vakbekwaamheid en kennis van de toepassers zal sterk
moeten verbeteren. Op het ogenblik gaat de
zorg van de overheid vooral uit naar de
toelating, terwijl er relatief weinig zorg is
voor de manier van werken in de beroepspraktijk. Ook dienen innavolging van deVerenigde Staten de zogenaamde toelatingsdossiers
algemeen toegankelijk gemaakt te worden om
zodoende demeest optimale toepassingsstrategietekunnen ontwikkelen.
Vanuit wetenschappelijk oogpunt ligt er
vooral een uitdaging op het gebied van een
adequate karakterisering van de blootstelling
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zoals die indeberoepspraktijk daadwerkelijk
plaatsvindt. Daarmee kandekwaliteit van het
epidemiologisch en toxicologisch veldonderzoek sterkwordenverbeterd enkunnen strategieën worden ontwikkeld om de feitelijke
blootstellingsrisico's teverlagen.
WELBEVINDEN
Op het gebied van onderzoek naar het welbevinden onder agrariërs in relatie tot de
leef- en werksituatie, ook wel aangeduid als
stressonderzoek, zijn door enkele groepen in
Nederland activiteiten ontplooid. Uit dit
onderzoek isgebleken dat er soms verschillen
tussen sectoren binnen de land- en tuinbouw
zijn aan tetonen,maarvooral dat maatschappelijke en politieke factoren alsmede ondernemersrisico's bepalend zijn.Als belangrijkste stressoren werden genoemd: beperkende
overheidsmaatregelen als de superheffing en
de meststoffenwet, de voortdurende noodzaak
om het bedrijf aan te passen, het bijhouden
van nieuwe ontwikkelingen, de onzekerheid
over het inkomen, de marktvooruitzichten, en
de bedrijfsopvolging. Opvallend is dat in de
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tijd zich ook wijzigingen kunnen voordoen in
depatronen. Zowas demelkquotering eens een
belangrijke stressfactor en wordt hij nu
algemeen als positief ervaren. Stressonderzoek lijkt een goed instrument om de ontwikkelingen inde agrarische sector tevolgen en
knelpunten optesporen.
Hiermee zijn de belangrijkste factoren in de
arbeidsomstandigheden de revue gepasseerd en
lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat er
alleszins redenen zijn om in de dagelijkse
beroepspraktijkvan de agrariërmeer aandacht
voor de arbeidsomstandigheden in te bouwen.
Debestaande scholings-,advies-,overleg- en
voorlichtingsstructuren kunnen hierin een
belangrijke rol vervullen. Voorwaarde is wel
dat er met name vanuit het onderzoek praktische oplossingen aangereikt worden. De ervaring heeft geleerd dat in de agrarische
sector een zeer snelle doorstroming mogelijk
isvan de onderzoeksfase naar de beroepspraktijk. Daarbij moeten we wel bedenken dat uit
arbeidssociologisch onderzoek naarvoren komt
dat deskundige buitenstaanders, vooral bedrijfsvoorlichters, vaak een meer kwantita31

tieve maatstaf hanteren voor het succes van
eenboerenbedrijf. Zijkunnen dikwijlsonvoldoende begrip opbrengen voor andere criteria
van kwaliteit van de arbeid die door de
boeren zelfworden gehanteerd. Mok heeft hier
uitgebreid bij stilgestaan bij zijn aanvaardingvan het ambtvanhoogleraar indesociologie van arbeid en technologie aan de Landbouwuniversiteit.
BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG
Ook zijn er goede mogelijkheden om de bestaande organisatie voor bedrijfsgezondheidszorg in de industriële sector uit te breiden
naar de agrarische sector. In de Scandinavische landen isdaarmee aluitgebreid ervaring
opgedaan. In Finland is men in 1979 gestart
met een aantal studies naar de opzet van bedrijfsgezondheidsdiensten voor de landbouw.
In 1985 zijn deze diensten opgenomen in de
basisgezondheidscentra. De bedrijfsgezondheidszorg die op vrijwillige basis wordt
aangeboden aan de boeren heeft diverse elementen. Er vindt allereerst een basisonderzoek plaats, waarin de aard van het agrari32

sehe werk wordt beoordeeld. Vervolgens vindt
een analyse plaats van de werkcondities van
de boer, gevolgd door een beoordeling van de
gezondheidstoestand. Er wordt aandacht besteed aan het houding- en bewegingsapparaat,
de longen en luchtwegen, de huid, specifieke
beroepsziekten ende arbeidscapaciteit van de
boer. Een bedrijfsbezoek wordt als een zeer
belangrijk onderdeel van het systeem gezien.
Eind 1987 waren 50.000 boeren (30 %) aangeslotenbij eenbedrijfsgezondheidsdienst.
In Zweden is in 1978 door de boerenfederatie
besloten dat er voor de boerenpopulatie bedrijfsgezondheidsdiensten opgericht zouden
moeten worden. Op het ogenblik bevindt de
bedrijfsgezondheidszorgvoor de landbouw zich
nog steeds in een ontwikkelingsfase. Er zijn
22gezondheidscentra,waarbij ongeveer 17.000
agrariërs zijn aangesloten. Er vindt eens in
de paar jaar een periodiek gezondheidskundig
onderzoek plaats. Boeren kunnen ook op elk
gewenst moment contact opnemenwanneer er een
gezondheidskundig of technisch probleem is.
Samen met de boer vindt er ook een gezondheidskundig-technische beoordeling van de
werkplek plaats. Het regelmatig verstrekken
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van informatie aan de boer is een belangrijk
onderdeel van de bedrijfsgezondheidszorg in
Zweden. Opmerkelijk is dat voor beide landen
geldt dathet zorgsysteem invulling krijgt in
nauwe samenhang met onderzoek en wordt begeleid door een onderzoeksinstituut. Dit wordt
als integraal onderdeel van wezenlijk belang
geacht, omdat zodoende aansluiting bij de
nieuwste ontwikkelingen gerealiseerd kan
worden en ereenvoortdurende toetsing van de
kwaliteitvan de zorgplaatsvindt.
In Frankrijk werd bedrijfsgezondheidszorg
voor agrariërs in 1966 bij de wet verplicht
gesteld als onderdeel van hetverzekeringsysteem. De zorg indevorm van eengezondheidskundig onderzoek éénmaal per 5 jaar, beperkt
zich echter tot de ongeveer 600.000 werknemers en geldt niet voor de ongeveer 1,2
miljoen bedrijfseigenaren en hun familieleden. Momenteel wordt er ook gedacht aan
uitbreiding met werkplekonderzoek en voorlichtingsactiviteiten.
Ook in Nederland is het Landbouwschap zich
gaan realiseren dat zij opdit gebied activiteiten diende te ontplooien met als resultaat
een proef op praktijkschaal, uitgevoerd in
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1983 en 1984. Hierbij is een vorm van bedrijfsgezondheidszorg toegepast zowel voor
werknemers alsvoor ondernemers diegebruikelijk isvoorwerknemersvan bedrijven, aangesloten bij een gezamenlijke bedrijfsgezondheidsdienst. Doel van de praktijkproef was
vooral na te gaan of het organisatorisch
mogelijk was om via de bestaande bedrijfsgezondheidsdiensten zorg te verlenen in de
kleinschalige agrarische sectormet zijn lage
arbeidsbezetting per bedrijf en zijn ruimtelijke spreiding. De proef is uitgevoerd in 5
sectoren door 5verschillende bedrijfsgezondheidsdiensten waarbij een kleine 900 personen
zijn onderzocht aandehand van hetgebruikelijke formulier voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek. De vijf sectoren
waren de tuinbouw, de loonwerksector, de
bloembollenteelt, de fruitteelt en de varkenshouderij. Met betrekking tot de gezondheid zijn in de proef een aantal problemen
gesignaleerd die in feite neerkomen op een
bevestiging van de eerder gesignaleerde
knelpunten. De resultaten moeten echter met
de nodige voorzichtigheid bekeken worden
omdat het onderzoek door verschillende be35

drijfsgezondheidsdiensten is uitgevoerd met
niet altijd uniforme werkwijzen, zodat de
uitkomsten slechts een indicatieve waarde
hebben en de verschillen tussen de sectoren
moeilijk te interpreteren zijn. Verder kwam
uit de proef duidelijk naar voren, dat er op
agrarische bedrijven behoefte bestaat om de
gezondheidsrisico's in het werk te verminderen. Dit blijkt ook uit het feit dat de
bedrijfsgezondheidsdienst in Boxmeer na de
praktijkproef kondoorgaanmethetbieden van
bedrijfsgezondheidszorg aan varkenshouders,
die zich op eigen kosten vrijwillig aanmeldden. Over het geheel genomen heeft de praktijkproef een aantal positieve ervaringen
opgeleverd. Een belangrijke kanttekening is
echter dat in de proef weinig aandacht besteed is aan de arbeidsomstandigheden op de
werkplek zelf,met alsgevolg dat aanbevelingenvoorverbeteringen opdewerkplek slechts
inalgemene zingegeven kondenworden. Bovendien is gebleken dat standaardisatie van
procedures een belangrijk knelpunt is. Toespitsing op enkele kernproblemen en inbouwen
vanwerkplekonderzoek met voorgestructureerde
protocollen en goede instructie komen aan
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deze problemen tegemoet. Deze ervaringen
waren voor het Landbouwschap aanleiding om
samen met het Directoraat-Generaal van de
Arbeid een vervolgproef uit te laten voeren
in de sectoren loonwerk en melkveehouderij.
Opditmomentvindt dezeproef plaats,uitgevoerd door twee bedrijfsgezondheidsdiensten
in samenwerking met de vakgroepen Gezondheidsleer en Luchthygiëne en -verontreiniging
van de Landbouwuniversiteit. Aan de hand van
in vooronderzoek ontwikkelde vragenlijsten
wordt schriftelijk vóórinformatie ingewonnen
over de aard en omvang van het bedrijf, de
aanwezige voorzieningen en de uitgevoerde
taken. Bovendien wordt gevraagd naar het
individuele takenpakket dat de diverse werkkrachten ophetbedrijf daadwerkelijkuitvoeren, zodat een goed beeld verkregen wordt van
de belasting. Het gezondheidkundig onderzoek
op de bedrijfsgezondheidsdienst spitst zich
toe op het houding- en bewegingsapparaat, de
huid, de luchtwegen,hetgehoor endeveiligheid. Verder wordt aansluitend op de specifieke situatievan hetbetreffende bedrijf en
het individuele takenpakket aandacht besteed
aan gerichte voorlichting over de risicofac37

toren en de mogelijkheden om veilige en verantwoorde werkwijzente realiseren. Ook maakt
eenwerkplekonderzoek deel uitvan het onderzoek op een moment dat bepaalde taken daadwerkelijk uitgevoerd worden. Tenslotte is de
mogelijkheid aanwezig om bepaalde elementen
parallel aan het zorgsysteem in een onderzoekskader tebestuderen. Dit is noodzakelijk
omdat voor een aantal belastende factoren,
bijvoorbeeld organisch stof en gewasbeschermingsmiddelen, de lange-termijn effecten
slecht beschreven zijn en ook de blootstellingskarakteristieken niet zoduidelijk zijn.
Voor deze benadering is een goede lange-termijn planning voor het zorgsysteem onontbeerlijk.
Ik heb de stellige overtuiging dat met het
geschetste systeem een belangrijke bijdrage
geleverd kanworden aan deverbetering van de
arbeidsomstandigheden in de landbouw en de
gezondheid van de agrariërs. Invoering op
grotere schaal zal gestalte krijgen op basis
van de ervaringen met de praktijkproef. Het
bestaande netwerk van bedrijfsgezondheidsdiensten kan daarbij een belangrijke rol
spelen opvoorwaarde dat zijbereid zijn zich
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in te werken in de specifieke omstandigheden
van de agrarische sector en een breed pakket
van diensten kunnen aanbieden. Samenwerking
met debestaande structuren inde landbouw is
belangrijk omdeaanwezige kennis enexpertisemet betrekking totdemeer landbouwkundige
aspecten te kunnen benutten en een grotere
bereikbaarheid van de eigenlijke werkplek te
realiseren. Ook zijn de ervaringen met deze
proef van groot belang voor de wijze waarop
bedrijfsgezondheidszorgvoorkleine bedrijven
in het algemeen het best gestalte kan krijgen.
TOT SLOT
Dames en heren, mijn rede nadert zijn einde
en ikrealiseermedat iku slechts invogelvlucht deelgenoot heb kunnen maken van de
opdracht die mij gegeven is om de aandacht
voor de arbeidsomstandigheden in de agrarische sector verder uit te bouwen. Verspreid
over de Landbouwuniversiteit vinden aldiverse activiteiten plaats en ik reken het tot
mijn taak deze inspanningen te bundelen tot
een samenhangend programma, waarbij ik uit39

drukkelijk het werk op de instituten voor
landbouwkundig onderzoek wil betrekken. Op
verschillende gebieden hebben het IMAG en de
vakgroepen Gezondheidsleer en Luchthygiëne en
-verontreiniging elkaar al gevonden en ikben
ervan overtuigd dat verdere uitbouw van deze
samenwerking zeervruchtbaar zal zijn.
Inde landbouworganisaties zijn in toenemende
mate signalen waar te nemen dat men het
belang ziet van verantwoorde arbeidsomstandigheden. Met als doel de bevordering van de
bedrijfsgezondheidszorg voor alle werkenden
inde agrarische sector iseind 1986 door het
Landbouwschap de Stichting Gezondheidszorg
Agrarische Sectoren, afgekort STIGAS, opgericht. Van harte ondersteun ik de doelstellingvan het STIGAS endebestaande contacten
stel ikdan ook bijzonder opprijs.
Graag wil ik ook van de gelegenheid gebruik
maken om enkele woorden te wijden aan het
aandachtsgebied arbeidshygiëne ook buiten de
agrarische sector. Dank zij de inspanningen
van devakgroepen Gezondheidsleer en Luchthygiëne en -verontreiniging en ondanks het op
zijn zachtst gezegd geringe enthousiasme van
dehogere bestuursorganen van de Landbouwuni40

versiteit zijn de initiatieven van een tiental jaren geleden uitgegroeid tot een volwaardig onderwijs- en onderzoekprogramma.
Reeds meer dan 50 afgestudeerden hebben hun
weg gevonden opditgebied indiverse betrekkingen vooral in de bedrijfsgezondheidszorg.
Op dit moment is de arbeidshygiëne niet meer
weg te denken uit de bedrijfsgezondheidszorg
enheeft ookdearbeidshygiënische invalshoek
in het onderzoek op het gebied van arbeid en
gezondheid zijnbestaansrecht bewezen.Intussen wordt de arbeidshygiëne ook inhet kader
van de verdere éénwording van de EEG als een
belangrijk aandachtsgebied onderkend. Tegen
deze achtergrond stemt het tot tevredenheid
dat op dit moment het gebied milieu, arbeid
en gezondheid binnen de Landbouwuniversiteit
algemeen als een speerpunt wordt gezien. Het
instellen van een leerstoel op het voor de
toekomst van de landbouw zo belangrijke
gebied van de arbeidsomstandigheden getuigt
indit kadervan eenwijs beleid.
Het College van Bestuur wil ikbedanken voor
het in mij gestelde vertrouwen door mij te
benoemen op deze post op voordracht van de
benoemingsadviescommissie en de universi41

teitsraad.
Dames enheren ledenvan devakgroepen Luchthygiëne en -verontreiniging en Gezondheidsleer, al vele jaren zijn jullie in staat
geweest een aangename en creatieve werkomgeving te realiseren. Datheeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan mijn vorming. In het
bijzonder wil ik daarbij twee namen noemen,
Hans ten Houten en Klaas Biersteker. Jullie
stimulerende rol isvan onschatbare betekenis
geweest.
Verder ismij gebleken dat oraties altijd een
rubriek leermeesters bevatten. Bij mijn
denken daarover ben ik tot de conclusie
gekomen dat voor mij de leermeesterrol het
beste vervuld is door de aanhoudende stroom
kritische studenten, die mij steeds geprikkeld hebben het vakgebied verder te ontwikkelen en oogtehouden opdemaatschappelijke
context. Ik prijs mij dan ook gelukkig met
het feit dat enkele afgestudeerden een werkkring hebben kunnen vinden in mijn directe
omgeving.
Tenslotte eenwoord van dank aanmijn familie
en vrienden voor het stempel dat zij mede op
mijn levendrukten.
Ikdankuvooruw aandacht.

