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Samenvatting
In dit artlkel wordt een overz~chtgegeven van de
aktivitelten van verschlllende lnstantles op het gebred van veihgheld in en om hu~s.Er ls een toenemende aandacht van de Nederlandse overheid te
konstateren voor dlt terre~n.
Enkele voor de bescherming van de konsument belangrijke elementen ontbreken echter nog in het beleid.
De auteurs pleiten voor meer overleg en koordinatie, en voor meer aandacht voor het ondenverp
Veiligheid in en om hurs in het ondenvijs.
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This article offers a view of actlvlhes of varlous organlzabons in the field of safety in and around the
home. The attention paid by the Dutch government to th~sfield is increasing.
In the government's policy, however, several elements that are Important for the protection of the
consumer,are still absent.
The authors plead for more cons~derat~on
and
coordination,and for more attention ln educational programs for the subject-matter Safely in andar-
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.Sinds de tweede helft van de jaren zeventig is

?-. "eeh boeiende belangstelling te bespeuren van

kel, waarin een bcschrijving werd gegeven
van de preventie-inspanningen in de Verenigde Staten, zal in dit artikel de balans worden
opgemaakt van recente preventle-aktiviteiten
in Nederland. Hlerbij zullen wij ons onder
andere baseren op drie eerder verrichte studies (I.C.C., 1980; BRUGGERS
& ROGMANS,
1982; I.C.C., 1982). In dit overzicht zal een
indeling worden aangehouden naar aard van
preventie-aktiviteit (schema 1):
1. beleidsvoorbereidend onderzoek;
2. produktieveiligheid, zoals certificatie en
normalisatie;
3. veili~heidsvoorlichtineen -edukatie.
Produktveiligheid en veiligheidsvoorlichting
en -edukatie hebben beide betrekking op de
output van het beleid inzake de preventie van
ongevallen in de privtsfeer.
In de praktijk is gebleken dat preventie-inspanningen zich dienen te bewegen op ape
drie de genoemde nivo's welke onlosmakelijk
1981;
met elkaar zijn verbonden (ROGMANS,
HALSEMA
& ROGMANS,
1981)' Een preventiebeleid bijvoorbeeld dat louter gericht is op
het bevorderen van de produktveiligheid zal
slechts een deel van de oorzaken van het probleem wegnemen aangezien een aanzienlijk
deel van de ongevallen in de privtsfeer door
onjuist gebruikvan produktei veroorzaakt
worden/ Beperking van preventie-inspanningen tot de produktveiligheid en veiligheidsedukatie zal tot onvoldoende uitbating van
het ge'investeerdeleiden als deze aktiviteiten
niet ontwikkeld en bijgesteld worden op basis
van zorgvuldig onderzoek.
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Beleidsvoorbereidendonderzoek
Met betrekking tot het beleiglsvoorbereiden-
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Het doe1 van Qit type anderzmk is hct identificcren van produkten en{of situaties die aanleiding zijn tot ongevallen,en het vaststellen
van risikogroepen. Op basis van deze informatie moet het mogelijk zijn prioriteiten in
aktieprogramma's vast te stellen en de inhoudelijke samenstellingvan deze programma's
nader uit te werken (middels biJvoorbeeld
vervolg-studies). In Nederiand ziin daartoe
met name de volgende bronnen beschikbaar:
- de registratie van dodelvke letsels door het
Centraal Bureau voor de Statistiek middels
door artsen ingevulde doodsoorzakenverklaringen;
- de registratie via de admnistratie van ruim
195 ziekenhuizen, door de Stichting Medische Registratie. Binnen deze registratie

valt circa 95% van de in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen patiinten (waaronder ongevalsslachtoffers);
- de registratie van hulpverlening bij brand en
andere kalamiteiten door het C.B.S. via de
gemeentelijke en regionale brandweerkorpsen;
- de registratie van ongevallen met elektriciteit door de Electro-technischedienst van
de Arbeidsinspectie(Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid) en door de
Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijvenin Nederland (VEEN);
- de registratie van ongevallen met gas door
het VEG-Gasinstituut:
- de registratie van vergiftigingsongevallen
waarbij hulp is ingeroepen van het National Vergiftigingen Informatiecentrum
(R.I.V.);
- de registratie van scheepsongevallen door
de dienst Verkeerskundevan Rijkswaterstaat.

Schema 1. D e gulden driehoek van een effektief preventie-bele~d.
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De twee eerstgenoemde registratie-systemen
zijn eigenlijk opgezet zonder expliciet de intentie te hebben gegevens te verzamelen die
waardevol zijn voor de preventie. Dit soort
gegevens zijn dan ook alleen te verkrijgen via
sekundaire analyse van het beschikbare materiaal. De andere vijf registratiesystemen kennen een dergelijke opzet wel. Naast de genoemde kontinue registratie-systemen zijn er
nog andere informatle-bronnen, zoals de enkdtes van de GeneeskundigeHoofdinspectie
naar in revalidatie-inrichtingen of -afdelingen
opgenomen ongevals-patientenen de registratie van Peilstation-artsen - een samenwerkingsverband van circa 50 huisartsen - (ad
hoc-registraties);de ziektekostenverzekeringen, de ziekteverzuimregistratie en de arbeidsongeschiktheid-registratie (beperkte informatie); de registratie van brandwondenpatienten en die door de reddingsbonden (onvolledige registratie). Een onlangs uitgevoerd
'vergelijkend warenonderzoek' met betrekking tot de bruikbaarheid en gedetailleerdheid van de gegevens uit genoknde systemen
heeft uigewezen dat geen van deze systemen
voldoet aan kriteria die vanuit een doelmatige preventie gesteld moeten worden (BRUGGERS & ROGMANS,
1982).Het is daarom van
groot belang voor de verdere ontwikkeling
van de in de navolgende paragrafen te bespreken aktiviteiten dat w spoedig mogelijk een
koninue registratie van ongevalspatienten tot
stand komt met relevante gegevens voor preventie. In 1981 is het Veiligheidsinstituutmet
f$anci&le steun van het Ministerie van Volks-

dende registratiesysteem meer vervolgstudies
zullen uitgevoerd worden naar de determinanten van specifieke ongevallen (bijvoorbeeld ongevallen met huishoudtrappen, met
grasmaaiers en andere konsumentenprodukten).
Technisch onderzoek en keuringen
Het doe1 van dit type onderzoek is hetzij een
bekend gevaarsaspekt verbonden aan een
produktkategorie aan een nader technisch
onderzoek te onderwerpen, hetzij door
onderzoek van een range van produkten gevaarsaspekten te identificeren(vergelijkend
warenonderzoek).
Het technische produktveiligheidsonderzoek
geschiedt in Nederland vooral binnen de diverse T.N.0.-instituten, met name het Instituut voor Bouwmaterialenen Bouwconstructies, het Radiobiologisch Instituut, het Instituut voor Milieuhygiene en Gezondheidstechniek, het Metaalinstituut, het Instituut
voor Werktuigbouwkundige constructies, de
TechnischePhysische Dienst, het Houtinstituut, Kunststof- en Rubbermstituut, het Instituut voor Verpakkingen, Centraal Laboratorium en het Technologisch Laboratorium.
Het betreft hier vooral zeer gericht produktenonderzoek, bijvoorbeeld onderzoek naar
brandbaarheid van bekleding van zitmeubilair, de afgifte van formaldehyde uit spaanplaat, de deugdelijkheid van schommelhaken,
rolschaatsen. Deze onderzoeken worden merendeels geentameerd op verzoek van industrie en handel of de overheid.
Naast deze technische onderzoeken waarbij
de veiligheid van het produkt de primaire
doelstelling is, vinden er regelmatig keuringen
en testonderzoeken plaats waarbij het aspekt
veiligheid6nderdeel uitmaakt van de totale
beoordeling van het produkt (bijvoorbeeld
het gebruiksgemak,de vormgeving, de duuri
zaamheid en niet te vergeten de prijs). De
meeste van deze onderzoeken vinden plaats
in het kader van het Vergelijkend Warenon-,
derzoek dat veelal door de Stichting Vergelijkend Warenonderzoek NWO), de Neder-
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StichtingInstituut voor Huishoudtechnisch
Advies (IVHA) keurt daarentegen alleen op
verzoek van de fabrikantlimporteur van huishoudelijke gebruiksgoederen.
Hoe nuttig technisch onderzoek en keuring
ook zijn, met name ten aanzien van het vergelijkend warenonderzoek geldt als nadeel
dat dit soort onderzoek slechts een momentopname weergeeft van het op het tijdstip van
onderzoek aanwezige marktaanbod van een
bepaalde produktkategorie. Vanwege de snel
veranderende situatie op de markt, vernieuwingen, en wijzigingen van fabrikaten, zijn de
nderzoeksresultaten voor een beperkte pekbaar. Daarom zullen deze onderde ontwikkeling van een produktbeleid vooral een indikatievewaardoor het identificeren van proeden. Vooral het technische proheidsonderzoek zal de inhoudelijke
es van de voorgenomen maatregeijke voorschriften, norm-eisen) diegeven.
Gedragswetenschappelykonderzoek
Onder dit hoofd valt onderzoek waarbij de
aandacht vooral gericht is op de achterliggende faktoren (psychologische,ergonomische,
fysiologische)die mede aanleidingzijn (vaak
nog in interaktie met elkaar) tot het ontstaan
van ongevallen. Hoewel dit meer fundamentee1 gerichte onderzoek nog in zijn kinderschoenen staat kan in dit verband met name
het werk van Winsemius aan het Nederlands
Instituut voor haeventieve Gezondheidszorg
TNO genoemd worden (WINSEMIUS,
1976).
Voorts wordt binnenkort een onderzoek naar
de psychosociale achtergronden van ongevallen bij kinderen afgerond dat werd uitgevoerd
door het Veiligheidsinstituut in saxdenwerking met de LandbouwhogeschoolWageningen en het Wilhelmina Kinderziekenhuis te
Utrecht. De Technische Hogeschool te Delft
is voornemens een driejaar durend opder; *,,
zoekprojekt aan te vatten naar de relatiitus-,
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moeten worden. De universitairecentra kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot de
stimulieren van fundamenteel onderzoek op
dit gebied. Dat is eerder gebeurd op het gebied van het konsumentenrechten andere
konsumentenaangelegenheden.
Produktveiligheid
Wettelijkemaatregelen
Bij het door middel van wettelijke maatregelen bevorderen van de veiligheid van produkten staat de overheid een breed skala van wetgeving ter beschlkking. De wet bij uitstek
hiervoor bedoeld is de Warenwet.een wet die
stamt uit 1935en die daarna enkele malen,
voor het laatst in 1972, is gewijzigd en onder *,
andere ten doe1 heeft het belang van de voltsgezondheid te dienen. OP basis van.de Wa- ' ,

den gesteld. Deze eisen kunnen betrekking
hebben op het produkt zelf, de vervaardiging,
de samenstelling en de verpakking. Nattde
thans onder de WafenWet:,artikelenabegernd

Binnen afzienbare tijdLzullen ook textielartikelen,xedding-'en zwemveSten en vuurwerk
worden aangewezen als 'waar' in de n n van
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revue te laten passeren. Om toch een indikakomt dan de maatschappelijkeontw~kkelin-
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het bepaalde aanduidingen dragen (zoals
aanduidingen die aangeven hoe eventuele risiko's kunnen worden voorkomen). Deze eisen zijn zo maar een greep uit het Spmlgoedbesluit (Warenwet) dat in 1976tot stand
kwam en sindsdien een aantal malen is aangepast.
Wat de Warenwet zelf betreft is met name uit
een oogpunt van produktveiligheid de komende wijziging van de Warenwet van groot
belang. De huidige Warenwet biedt niet voldoende ruimte voor regelingen waaraan in de
huidige maatschappij behoefte bestaat in verband met de enorme varieteit in aard, samenstelling en presentatie van de aan de konsument aangeboden waren. Het toepassingsgebied van de herziene Warenwet w o ~ dvert
ruimd tot alle roerende lichamelijke zaken en
krijgt daarmee duidelijker het karakter van
een algemene produktenwet. Een belangrijke
stap vooruit bij de bescherming van de kon-

mvaar voor het leven of dc:aezondhsid van
& gebruiker ophvert. 0nh;gs is het advks
van de Raad van State inzake het wetsontwerp tot wijziging van de Warenwet ontvangen. Indiening van het wetsontwerp bij de
Staten Generaal kan binnenkort worden verwacht.
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Naast de Warenwet zijn er nog andere wettelijke k d c r s die zien op de veiligheid van produkten. In de ecrste plaats meet daarbij worden g d a c h t aan de Electriciteitswet. Deze
wet maakt het mogelljk veiligheidseisen te
stellen aan elektro-technische vrodukten.
Reze eisen zijn uitgewerkt in het op de wet
gebaseerde Electriciteitsbesluir. Elektro-tech-

Schema 2. Overzicht van wettelijkekaders die betrekking hebben op de produktveiligheid inklunef de
meest daarvoor verantwoordelijkeministeria.

1

1

I

I
I

Wettelijk kader

M~nisterie '

I

I

.I

I

Warenwet

Volksgezondheid en MiIieuhygiEne, Landbouw en Visserij, en Economische Zaken

Electriciteitswet

Economische Zaken

Wet Gevaarlijke Werktuigen

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet Gevaarlijke Stoffen

Verkeer en Waterstaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en
Volksgezondheid en Milieuhygiene

.Bestrijdipgsmiddelenwet
/

-

.

L

~

A

~

,~

:

~

'

I

' I1

1

.

Volksgezondhad en Mllieuhygiene, Landbouw en Visser~j,en Soc~ale Zaken en Werkgelegenhe~d

(I

1

ook de veilighe~dvan gasapparaGen
e

-

*rewettevan prorbij worDeze
[sente
kten.

deze weg van de vrijwilligheid niet kan worden bewandeld. De marktstruktuur kan bijvoorbeeld zo z i p dat afspraken - zo zij a1 te
maken zijn - moeilijk te realiseren zijn. Ook
het toepassingsgebied van de te treffen maatregelen speelt hierbiJ een rol: gaat het om een
aanpassmg van t t n type produkt van t t n
merk, dan zal het overleg gemakkelbker kunnen zijn dan wanneer het gaat om het vaststellen van een groot pakket eisen voor een

mzddelenwet voorziet voorts m een stringent
toelatings beleid voor alle bestrgdmgsmiddelen. Blj de toelating worden - naast inhoude-

aanwezig is. Met name voor dit laatste geval
moet ook worden gedacht aan de mogelijkheden die normalisatie biedt.

voorbereidmg is en dat uch (mede) gaat bewegen op het vlak van de produktveiligheid
is het wetsontwerp Milieugevrrarl~kestoffen.
Hoewcl dit zich primair richt op stoffen en

werlung van alle betrokkenen. Onder betrokkenen moet hier worden verstaan producenten, importeurs, groot- en kleinhandel, konsumenten (organisaties),en overheid.
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