dat de nota "Veir staatssekretaris
Van der Reijden aan de 2e Kamer werd aangeboden. Op 11 februari jl. vergaderde de Vaste
Kommissie voor de Volksgezondheid over deze nota. Aan de hand van de nota en de handelingen van de kommissievergadering kunnen we ons een beeld vormen van het beleid
dat politiek Den Haag op dit terrein voorstaat.
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De nota Veiligheid in de privbsfeer is opgezet volgens de beproefde formule: "Wat is de problematiek
en wat zou er moeten gebeuren?" minus "Wat gebeurt er al?" levert "Wat dient er nog tot ontwikkeling gebracht te worden?". Over de aard en de omvang van de problematiek laat de nota geen misverstand bestaan. Om enkele kerncijfers te noemen: in
1980 vonden in de privbsfeer 2201 dodelijke ongevellen plaats en dat was meer dan in de sektoren
verkeer en arbeid tezamen. Volgens een schatting
beliep het aantal ziekenhuisopnamen en poliklinische behandelingen als gevolg van een ongeval in
de privdsfeer in 1981 bijna 700.000 gevallen. PrivBsfeer wordt daarbij gedefinieerd als alle sektoren die
buiten het verkeer en de arbeidssfeervallen. Een ruime definitie, die bijvoorbeeld ook de sportvelden,
scholen en de dienstverlening omvat.
De nota geeft ook inzicht in de aard van de slachtoffersen de aard van de ongevallen.
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ties in het beleid. Hoe is bijvoorb
drinking de belangrijkste oorza
ongevdlen bij kinderen, te rijmen met het afschaffen
van subsidies voor schoolzwemmen? Vrij unaniem
waren de kamerleden in hun pleidooi om meer middelen beschikbaar te stellen voor deze huns inziens
zo belangrijke problematiek.
Om het ontbreken van een duidelijk beleidsplan te
verdedigen wordt het argument aangevoerd dat er
over de problematiek nog te weinig bekend is
zo'n plan te kunnen opstellen. Onderzoek naar d
sikofaktoren krijgt dan ook een hoge prioriteit.
kunt je afvragen hoe ver dit onderzoek moet ga
De resultaten tot nu toe laten zien dat er een enor
variatie bestaat in toedracht van en betrokkenen b
ongevallen. Verder onderzoek zal dit beeld niet veranderen. Integendeel, het zal waarschijnlijk een nog
verdere detaillering geven. En wat kan de voorlichting of de regelgeving daarmee? De instrumenten
die de voorlichting ter beschikking staan zijn grof. Je
kunt via algemene en produktgerichte brochures wel
een "veiligheidsbesef" proberen over de brengen,
maar daarvoor zijn gedetailleerde gegevens van
minder groot belang.
Voor de al of niet vrijwillige regelgeving zijn dergelijke details misschien wel belangrijk. Om eisen te kunnen stellen aan een produkt moet uiteraard bekend
zijn wat er mee mis is. Uitsluitend blank cijfermateriaal over aantallen ongevallen zal de politiek en het
bedrijfsleven echter niet tot het nemen van maatregelen kunnen vermurwen. De ervaring leert dat regelgeving dikwijls pas op gang komt als er ernstige
ongelukken in de publiciteit komen. Het recente ongeval met toilet-reinigers is daar een voorbeeld van.
Het rendement van onderzoek naar ongevallen heeft
dus zijn grenzen.
Het is jammer dat er in de nota weinig aandacht
wordt bestee aan de mogelijkheden om de effektiviteit van de fooriiohting op veiligheidsgebied te onderzoeken en te verbeteren. Het zal niet eenvoudig
zijn om goede resultaten te behalen. Het publiek is,
tenzij er "dooien vallen", waarschijnlijk niet zo geïnteresseerd in veiligheidsthema's. De boodschap zal
dan ook dikwijls gekombineerd moeten worden met
andere informatie. De boekjes van de Stichting Consument en Veiliaheid oaan dan ook meestal verder
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