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De verschijning van deze publicatie is een belangrijke gebeurtenis.
Hierin vinden wij namelijk het eerste verslag van arbeidsfysiologisch onderzoek bij bosarbeid in Nederland. In onze tijd is men gaan beseffen dat
het rationaliseren van de arbeid van grote betekenis kan zijn. Maar het
beginsel dat men daarbij de werkende mens centraal moet stellen, is zeker
nog geen gemeen goed. De thans voor ons liggende studie geeft de beschrijving van een onderzoek naar de lichamelijke inspanning bij vellingswerk. Dergelijk onderzoek dient de basis te worden voor een verantwoorde
arbeidsrationalisatie. En het is daarom, dat wij deze publicatie zo van
harte begroeten en er hier de aandacht voor vragen.
Het onderzoek heeft betrekking op vellingswerk in éénmanswerk en wel
in Japanse lariks en in groveden. Bij een aantal proefpersonen — normale,
gezonde en goed getrainde bosarbeiders — werden tijdens het vellen en
opwerken van tevoren uitgezocht bomen arbeidsfysiologische metingen
uitgevoerd. De polsfrequentie werd continu geregistreerd met behulp van
het van de borst afgeleide electrische hartsignaal. Bij een deel van de
proeven werd ook het energie-verbruik bepaald volgens de methode van
het Max-Planck-Instituut in Dortmund. Deze beide grootheden dienden
als maatstaven bij de beoordeling van de lichamelijke inspanning.
Het eerste deel van het onderzoek vond plaats in Japanse lariks met een
diameter op borsthoogte van gemiddeld 13 cm. Er stonden hier 7 proefpersonen ter beschikking, die allen het snoeien en schillen met een verzwaarde Dauner schilschop in één handeling uitvoerden.
De polsfrequentie tijdens dit werk was gemiddeld 127 (59) !). Het
energieverbruik bedroeg gemiddeld ongeveer 10 (8,4) kcal/min. Het is
dus zeer zware arbeid. Op grond van deze bevindingen en het tijdsbestedingspatroon komt prof. Streef hier tot de bespreking van een gemiddeld
energieverbruik van ruim 8 (6,7) kcal/min over de gehele 8-urige werkdag, d.w.z. totaal 5500 kcal/per etmaal. (Het is wat hinderlijk, dat er in
het verslag en in de tabellen herhaaldelijk cal vermeld staat, waar kcal
wordt bedoeld).
Bij het werken in groveden (diameter op borsthoogte eveneens ongeveer
13 cm) werd alleen de polsfrequentie geregistreerd. Het ging hier om een
vergelijking tussen het snoeien en schillen met een verzwaarde Dauner
in één handeling (methode Sn/S) en het snoeien met een bijl, gevolgd
door het schillen met een lichte schilschop (methode Sn + S). Aangezien
er geen proefpersonen beschikbaar waren, die beide methoden voldoende
beheersten, werd <Je proef opgezet met 2 gelijkwaardige groepen bosarbeiders van elk 6 man.
Bij de Sn/S-groep bedroeg de polsfrequentie gemiddeld 132 (69), bij
de Sn -f- S-groep 142 (75). Het verschil tussen de groepen is bij een be' ) De tussen haakjes geplaatste getallen geven de ,.arbeidswaarden" aan, d.w.z. de
verhoging van hfct energieverbruik of de polsfrequentie ten gevolge van de arbeid bóven
de rustwaarden.
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trouwbaarheidsdrempel van 5 % statistisch niet significant. Het lijkt
trouwens moeilijk om bij deze proefopzet tot een betrouwbaar oordeel over
de werkmethoden te komen. Men zou het hier gevonden verschil in polsfrequentie immers ook kunnen toeschrijven aan fysiologische verschillen
tussen de proefpersonen.**
Belangrijk is de aanwijzing, dat er bij deze zeer zware lichamelijke arbeid in de polsfrequentie en het energie-verbruik toch min of meer een
„steady state" kan optreden. Dit wijst er immers op, dat deze bosarbeiders
het goed aan kunnen en dat er niet kan worden gesproken van een overbelasting. Waarschijnlijk is dit voor een deel te danken aan de omstandigheid, dat de arbeider in het vellingswerk vrij is in het kiezen van zijn werktempo en zijn rustpauzen en deze kan aanpassen aan de wisselende zwaarte van de arbeid.
Het punt rustpauzen verdient bij dit zware werk uiteraard grote belangstelling. Schrijvers hebben zich hier niet gewaagd aan het aangeven
van de rusttoeslag, die bij deze lichamelijke inspanning wenselijk zou zijn.
W e l wordt op grond van de polsfrequentie-waarnemingen de aanbeveling
gegeven om meer korte pauzen (van 5 a 6 minuten) in te lassen.
De bevinding, dat bij deze arbeiders de zuurstof-opname gemiddeld
ruim 2 liter/min (een waarde, die aan de bovengrens ligt van het voor
goed -getrainde mannen toelaatbare) bedroeg en de zuurstofschuld ook
betrekkelijk groot was, brengt prof. Streef tot de conclusie, dat voor vellingswerk alleen die personen geschikt zijn, die een grote maximale zuurstof-opname-capaciteit en een grote maximale zuurstofschuld hebben.
Hiermee zijn een groot aantal van de voornaamste uitkomsten van dit
onderzoek weergegeven. Er is echter in deze publikatie nog zeer veel meer
te vinden, vooral voor degene, die belang stelt in de details van een arbeidsfysiologisch onderzoek.
Bijzonder waardevol zijn in dit opzicht de talrijke tabellen, waarin de
fysiologische waarnemingen in extenso zijn vermeld. Wanneer men dit
materiaal nader bestudeert, krijgt men echter de indruk, dat verschillende
uitspraken die hier zijn gegeven, zoals die betrekking hebbende op de verhoging van de pols frequentie op de eerste onderzoekdag en de combinatie
van de bepalingen van polsfrequentie en energieverbruik, te scherp zijn
gesteld.
Er is nog een ander bezwaar, dat we hier willen noemen. Het betreft
de indeling van het rapport. Het hoofdstuk „Opstand- en tijdstudie-gegevens" lijkt hier meer de plaats van een aanhangsel in te nemen dan van
een integrerend deel* van het verslag. Evenals men vóór de bespreking
van de fysiologische bevindingen bijzonderheden omtrent de proefpersonen dient te weten, moet men zo volledig mogelijk ingelicht zijn omtrent
de betreffende arbeid (het terrein, het hout, het gebruikte gereedschap,
de wijze van werken e.d.). Deze gegevens hadden derhalve beter vooraf
kunnen worden vermeld.
De hier naar voren gebrachte bezwaren doen echter weinig af aan de
betekenis van dit onderzoekverslag. Het is een gedegen en interessante
publicatie, .die het ons doet betreuren, dat prof. Streef niet langer heeft
kunnen meewerken aan de ontwikkeling van het arbeidsfysiologisch onderzoek in de Nederlandse bosbouw.
T.
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