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Meubelindustrie de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck. Met
het aanbieden van deze check voldoet de Interieurbouw en Meubelindustrie aan de wettelijke PMO-

betreffen een samenvatting van de resultaten. Vervolgens is er in de verdieping meer informatie te
vinden per onderdeel. De resultaten worden gespiegeld aan een benchmark. De benchmark is een groep
Nederlandse medewerkers die op basis van demografische factoren (sekse, leeftijd, opleiding) gelijk is
aan uw organisatie. Er wordt een melding gemaakt van een significant verschil van resultaten van uw
organisatie met de benchmark door het volgende icoon:
Organisatie scoort significant beter t.o.v. de benchmark
Organisatie scoort significant slechter t.o.v. de benchmark (oranje percentages)

Visie
De Interieurbouw en Meubelindustrie zet in op gezondheid en duurzaam inzetbare medewerkers.
Onderdeel van het vitaliteitsbeleid is het jaarlijks aanbieden van de Persoonlijke Gezondheidscheck.

36 – Bijlage: Uitleg PSA-factoren
37 – Bijlage: Risicocriterium voeding
38-46 – Significantie analyse

Hiermee wordt geprobeerd medewerkers niet alleen fysiek, maar ook mentaal fit te houden.
De Interieurbouw en Meubelindustrie heeft met de inzet van de Persoonlijke Gezondheidscheck

inzicht gekregen in de meest belangrijke risicofactoren voor het stijgen van verzuim en dalen van de

47-48 – Meetinstrumenten

productiviteit. Door de hele industrie de Gezondheidscheck aan te bieden krijgt de Interieurbouw en

49-50 – Referenties

Meubelindustrie inzicht en kan nog concreter invulling aan de opvolging worden gegeven. Daarnaast
krijgen medewerkers handvatten om de gezondheid zelf actief te verbeteren.
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Kleurprofielen
Geslacht

De percentages
hieronder geven
weer in welke
Organisatie
Benchmark

Genodigden

categorieën uw medewerkers vallen. Rood betekent
Wie deed de check?

V

29%

mensen met ten minste één rood profiel. Oranje

M

71%

betekent aan de slag. Groen betekent ‘goed bezig’,

x

6.2

deze mensen hebben minder dan 3 oranje profielen.

Interieurbouw en
Meubelindustrie

18%

Benchmark

23%

Opleidingsniveau
HBO/WO/Postdoctoraal

29%

MBO/HAVO/VWO

51%

Lager onderwijs/LBO/MAVO

18%

Anders

2%

2518 uitnodigingen verstuurd

Registraties
74%

67%
1039 medewerkers hebben zich geregistreerd

(41%)
8%

10%

Leeftijd

Rapport ontvangen

14.0%
40.0%

18-30

20.0%

30-40
40-50
50+

26.0%
Gemiddeld = 44
4

De medewerkers waarderen het aanbod van de
werkgever om de Gezondheidscheck te mogen doen
met een:

8.3
N= 28

931
(90%)

medewerkers hebben de Check afgerond

In het onderstaande figuur is inzichtelijk gemaakt wat de belangrijkste risicofactoren

In de productiviteitsanalyse wordt inzichtelijk gemaakt welke factoren de meeste

zijn die de grootste impact zullen hebben op het gemiddelde verzuim binnen uw

impact hebben binnen organisatie op de productiviteit. Het percentage achter de

organisatie voor het komende jaar. De verzuimanalyse is gebaseerd op 3 gegevens:

gezondheidsfactoren

de prevalentie binnen de organisatie van de risicofactor (hoe vaak komt het voor),

productiviteitsverlies te verwachten is voor het komende jaar indien er geen

de impactfactor die het risicofactor heeft op verzuim, en het verzuimcijfer. De

verandering komt in hoe vaak de gezondheidsfactor voorkomt.

laat

zien

wat

het

percentage

is

wat

er

extra

aan

impactfactoren op verzuim van alle verschillende risicofactoren zijn berekend op
Impact op productiviteitsverlies

basis van door NIPED verricht onderzoek [30]. Er is uitgegaan van een gemiddeld
verzuimpercentage van 5%. De risicofactoren staan gerangschikt op grootste impact
op het te verwachten gemiddeld verzuim het komende jaar.
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- voor de werkgever
Hieronder staan de belangrijkste aandachtspunten voor de Interieurbouw en Meubelindustrie voor het

Op onderstaande onderdelen scoort de Interieurbouw en

stijgen van verzuim en productiviteitsverlies.

Meubelindustrie goed.
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Oranje en rode profielen bij de
Interieurbouw en Meubelindustrie t.o.v.
de benchmark

Gezondheidsfactoren met een * verschillen significant van de benchmark.
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99%

99%
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benchmark

95%

83%
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33%

96%
Werkdruk*

benchmark

94%

Verdieping aandachtspunten werkgever
Hieronder staan de aandachtspunten die de meeste impact hebben voor de Interieurbouw en Meubelindustrie als werkgever: op verzuim en productiviteitsverlies. Indien er
specifieke doelgroepen zijn aan te wijzen is dit terug te vinden in de bijlagen (p. 45-56).
Risicofactor

1.

2.

3.

Stress

Rugklachten

Ontwikkelmogelijkheden

Onderliggende factoren
Stress is in de gezondheidscheck opgebouwd uit stress ervaren door werk en door privéomstandigheden. Werkstress (32%) komt bij medewerkers in de
Interieurbouw en Meubelindustrie meer voor dan stress thuis (19%). Werkstress kan worden veroorzaakt door een disbalans in energiebronnen en stressoren.
Medewerkers in de Interieurbouw en Meubelindustrie ervaren significant minder ongewenst gedrag, emotionele belasting en een lagere werkdruk in vergelijking met
de benchmark. De volgende energiebronnen en/of stressoren kunnen bij medewerkers in de Interieurbouw en Meubelindustrie werkstress veroorzaken:
• Onvoldoende ontwikkelmogelijkheden (zie punt 3)
• Ervaren van ongewenst gedrag*: 27% (benchmark 42%)
• Te grote werkhoeveelheid: 22% (benchmark 23%)
Medewerkers van Interieurbouw en Meubelindustrie ervaren minder stress thuis (19%) vergeleken met de benchmark (26%). Het is belangrijk om met
medewerkers in gesprek te blijven over stress die op het werk maar ook privé ervaren wordt. Doordat medewerkers zich gehoord voelen of weten waar ze terecht
kunnen kan de ervaren stress verminderd worden. Ook helpt het om medewerkers te leren hoe zij kunnen omgaan met stress, door bijvoorbeeld workshops op dit
gebied aan te bieden
Ongunstige profielen (oranje) ontstaan wanneer medewerkers aangeven sterk belemmerende rugklachten te ervaren, of, aangeven rugklachten te hebben in
combinatie met verhoogde fysieke belasting zoals langdurig in dezelfde houding of in een ongemakkelijke houding werken, zware lasten tillen of dragen of vele
keren per uur draaien of buigen met het bovenlichaam.
Indien iemand last heeft van rugklachten en tevens een verminderd werkvermogen heeft ontvangt iemand een rood profiel. Het wordt in dat geval aangeraden om
aan de slag te gaan met professionele begeleiding via huis- of bedrijfsarts. Deze medewerkers worden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden beperkt door hun
fysieke gezondheid. Dit heeft invloed op de productiviteit en het te verwachten verzuim in de Interieurbouw en Meubelindustrie.
Bij het bepalen van de ontwikkelmogelijkheden die iemand ervaart wordt in de gezondheidscheck gekeken naar de opties die het werk biedt om kennis en
vaardigheden verder te ontwikkelen, en in hoeverre het iemand lukt om de mogelijkheden die de werkgever biedt ook daadwerkelijk te benutten. Indien dit laatste
onvoldoende lukt wordt dit ook als onvoldoende ontwikkelmogelijkheden (oranje profiel) weergegeven.
•
•
•
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33% van de medewerkers ervaart onvoldoende ontwikkelmogelijkheden (benchmark 33%)
38% van de medewerkers ervaart een beperkt aanbod vanuit de werkgever (benchmark 35%)
48% geeft aan dat het hen niet lukt om de geboden mogelijkheden te benutten (benchmark 44%)

Gezondheidsfactoren met een * verschillen significant van de benchmark.

- voor de medewerker
Hieronder staan de belangrijkste aandachtspunten voor de medewerkers om op individueel niveau mee aan de slag te gaan. Deze factoren hebben minder impact op verzuim
en productiviteit, maar zijn wel belangrijk voor de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers. Indien er specifieke doelgroepen zijn aan te wijzen is dit terug te vinden in de
bijlagen (p. 45-56).
Risicofactor

Oranje en rode profielen in de Interieurbouw en
Meubelindustrie t.o.v. de benchmark
Interieurbouw en
Meubelindustrie

1.
Bloeddruk*

2.

Oranje

21%

5%

Interieurbouw en
Meubelindustrie

Voeding

3.

benchmark

Oranje

Oranje

68%

Rood

15%

6%

benchmark

99%

99%

Interieurbouw en
Meubelindustrie

Cholesterol

8

Rood

Rood

6%

Gezondheidsfactoren met een * verschillen significant van de benchmark.

Toelichting en doelgroep

benchmark
Oranje

62%

Rood

13%

Een verhoogde bloeddruk is een sterke risicofactor voor een beroerte, coronaire hartziekten (zoals een
hartinfarct) en hartfalen. Daarnaast is een verhoogde bloeddruk de belangrijkste risicofactor voor chronische
nierschade. Een sterk verhoogde bloeddruk brengt dus een fors verhoogd risico op hart- en vaatziekten met
zich mee. Een gezondere leefstijl is altijd nodig bij een hoge bloeddruk, of iemand nu wel of geen medicijnen
gebruikt. Stimuleer als werkgever een gezonde leefstijl, om zo te werken aan een lager risico op hart- en
vaatziekten, nierschade en diabetes.

Het profiel "Voeding" is opgebouwd uit meerdere onderdelen die allen bijdragen aan de profielkleur van het
voedingspatroon. Deze kleur komt tot stand op basis van de voedingsnorm van de Gezondheidsraad. Op dit
moment is er geen andere instantie in Nederland die richtlijnen en een advies uitdraagt met een dergelijke
wetenschappelijke onderbouwing als de Gezondheidsraad / het Voedingscentrum. In de praktijk blijkt dat
deze richtlijn voor de meeste Nederlanders niet haalbaar is, wat zich uit in de benchmark.
Een verhoogd totaal cholesterol en een laag HDL-cholesterol zijn belangrijke risicofactoren voor het optreden
van hart- en vaatziekten. De behandeling van hoog cholesterol bestaat uit adviezen voor een gezonde
leefstijl. Als werkgever kan een gezond voedingspatroon gestimuleerd worden door het aanbod in onder
andere de kantine aan te passen. Een gezond voedingspatroon draagt bij aan een goede vetstofwisseling.
Verzadigd vet verhoogt het cholesterolgehalte in het bloed. Daarmee is het risico op hart- en vaatziekten
hoger. Onverzadigd vet verlaagt juist het cholesterolgehalte in het bloed. Aangeraden wordt om daarom
zoveel mogelijk verzadigd vet in de voeding door onverzadigd vet te vervangen.

Hieronder staat voor de BRAVO factoren weergegeven hoe medewerkers aan de slag willen om de gezondheid te verbeteren. Medewerkers ontvangen een enquête 2 dagen,
3 maanden en 6 maanden nadat zij de uitslag in hun Gezondheidsrapport hebben ontvangen. Hierin wordt nogmaals uitgevraagd hoe medewerkers op dat moment bezig zijn
op onderstaande factoren, zodat inzicht verkregen wordt in het percentage dat na de Check aan de slag is gegaan met de gezondheid.
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Meer bewegen inbouwen in
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20%
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17%
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Zelfstandig (dus zonder professionele
begeleiding)

16%
9%
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8%

2%

4%

Zelfstandig
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2%
0%

Niet van toepassing of
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74%

Zelfstandig (dus zonder professionele
begeleiding)

Met professionele begeleiding in
groepsverband

Zelfstandig (dus zonder professionele
begeleiding)

Met professionele begeleiding op
individuele basis

6%

Met professionele begeleiding in
groepsverband

0%

N = 945

Werkstress
51%

Niet van toepassing of
niet ingevuld

20%

N = 945
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N = 945

Voeding

Stress

3%

0%

N = 945
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97%

7%

42%
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6%
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1%

N = 945

76%

19%

4%
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N = 945

Verdieping branche
rapportage
Interieurbouw en
Meubelindustrie

Werkvermogen wordt gedefinieerd als de mate waarin een werknemer

Een plek waar de ziektelast effectief kan worden aangepakt is binnen
de organisatie. Organisaties bezitten de slagkracht, maar hebben ook

zowel lichamelijk als geestelijk in staat is zijn of haar werk uit te voeren.
Werkvermogen

een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat elke

Werkstress kan worden veroorzaakt door factoren die vallen onder de

medewerker gezond blijft. En dat is noodzakelijk, omdat de huidige

psychosociale arbeidsbelasting. Vanuit de Arbowet zijn werkgevers

verplicht om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen en

ziektelast ook voor het bedrijfsleven gevolgen heeft. Ziekteverzuim
Werkstress

kost het Nederlandse bedrijfsleven tientallen miljoenen euro’s per jaar.
Productiviteit

is

een

andere

belangrijke

graadmeter

voor

Rugklachten ontstaan door een verhoogde fysieke belasting zoals

de

langdurig in dezelfde houding of in een ongemakkelijke houding werken,

gezondheid van medewerkers. Waar verzuim alleen een beeld geeft
van de medewerkers die ziek thuis zitten, gaat productiviteit ook over

Rugklachten

medewerkers die wel aan het werk zijn. Wanneer mensen blijven

het bovenlichaam.
meest

voorkomende

arbeid

gerelateerde

klachten

aan

het

bewegingsapparaat zijn klachten aan armen, nek of schouders
KANS

Vitaliteit wordt gekenmerkt door het beschikken over veel energie en

gezondheid hoog op de agenda zouden moeten hebben staan.
Doordat de pensioengerechtigde leeftijd in 2018 is gestegen naar 67

zware lasten tillen of dragen of vele keren per uur draaien of buigen met

De

werken terwijl ze ziek of ongemotiveerd zijn, wordt dit presenteïsme
genoemd. Dit is overigens niet de enige reden dat organisaties

medewerkers hier tegen te beschermen.

(geestelijke) veerkracht, zich sterk en fit voelen, niet snel vermoeid
Vitaliteit

raken, en doorgaan en doorzetten als het tegenzit.

jaar, vergrijst de werkende beroepsbevolking. Naar schattig zullen er
Onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vallen alle factoren die in

over vijftien jaar zo’n 700.000 mensen 65 tot 68 jaar oud zijn. Het is

het werk stress kunnen veroorzaken (vormen van ongewenst gedrag en

dus belangrijk om medewerkers zo lang mogelijk gezond, fit en
productief te houden.
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PSA-factoren

werkdruk)

De module werkvermogen richt zich op de mate

InterieurbouwOrganisatie
en Meubelindustrie

BenchmarkBenchmark

waarin een medewerker zowel lichamelijk als
geestelijk in staat is om zijn of haar werk uit te
voeren [1,2].

De

vragenlijst

die

gebruikt

wordt

94%

6%

1%

91%

8%

1%

om

werkvermogen te meten is de Work Ability
Index (WAI). Dit is een betrouwbare voorspeller
van de inzetbaarheid van medewerkers [1,2].
Verminderd of sterk verminderd werkvermogen
is een signaal dat een medewerker op den duur

Er is een relatie tussen werkvermogen, vitaliteit en stress (samen ook wel ‘draagkracht draaglast’). Een lage vitaliteit of

uit kan vallen.

een hoog stressniveau kan ervoor zorgen dat een werknemer minder goed in staat is om te voldoen aan de (mentale)

eisen die het werk stelt. Hierdoor neemt het werkvermogen af. Omgekeerd kan, als een werknemer niet aan de
De WAI werkt als een thermometer. Het geeft

werkeisen kan voldoen, dit spanningen met zich meebrengen. Interventies die impact hebben op zowel fysieke als

alleen aan dat er een probleem is.

De

mentale aspecten van de gezondheid zullen ook invloed hebben op het werkvermogen.

onderliggende

de

oorzaken

worden

bij

onderdelen fysiek en mentaal behandeld.
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Vitaliteit
Vitaliteit wordt gekenmerkt door het beschikken

Interieurbouw en Meubelindustrie

Organisatie

BenchmarkBenchmark

over veel energie en (geestelijke) veerkracht,
zich sterk en fit voelen, niet snel vermoeid
raken, en doorgaan en doorzetten als het
tegenzit. Iemand die hoog scoort op vitaliteit

95%

5%

83%

17%

geeft aan in de regel over veel energie, kracht
en

werklust

te

beschikken.

Laagscoorders

daarentegen hebben doorgaans weinig energie

en kracht en een geringe werklust.
Onderzoek naar vitaliteit in de Persoonlijke
Gezondheidscheck vindt plaats met de UWES
(Utrecht Work Engagement Scale).

Vitale medewerkers zijn belangrijk voor een organisatie. De impact van minder vitale medewerkers op met name de
productiviteit is hoog. Een disbalans in energiebronnen en stressoren kan de oorzaak zijn van een verminderde
vitaliteit. Zo is het belangrijk om als organisatie onder andere voldoende ontwikkelmogelijkheden, zelfstandigheid en
sociale steun te bieden. Maar ook de werkplek zelf is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan ventilatie, verlichting en de
juiste inrichting van de werkplek. Tenslotte spelen ook leefstijlfactoren als voeding, beweging en slaap een rol.
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Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1.

Interieurbouw enOrganisatie
Meubelindustrie

Benchmark
Benchmark

Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het
risico

op

een

gerelateerde
Werkstress

burn-out

en

psychische
leidt

op

andere

aandoeningen.

kortere

lichamelijke

gevolgen

verhoogde

bloeddruk,

werk

termijn

(zoals

68%

32%

64%

36%

tot

hoofdpijn,

hartkloppingen),

psychische gevolgen (bijvoorbeeld opgejaagd
voelen,

piekeren,

geïrriteerd)

en/of

gespannen

voelen,

gedragsmatige

snel

gevolgen

(zoals slecht slapen, gebrek aan eetlust of te
veel

eten,

toenemend

concentratieproblemen).

klagen,

Wanneer

een

werknemer gedurende een langere periode
werkstress ervaart, bijvoorbeeld omdat de

werkdruk

hoog

blijft

en

er

onvoldoende

een aantal psychosociale arbeidsbelasting (PSA) factoren. Vanuit de Arbowet zijn werkgevers verplicht om PSA factoren
te voorkomen en medewerkers hier tegen te beschermen. Onder PSA vallen alle factoren die op het werk stress kunnen
veroorzaken, bijvoorbeeld agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk.

herstelmomenten zijn, kan een werknemer

Voor het bepalen van vervolgstappen om werkstress aan te pakken kunnen kwalitatieve gesprekken met medewerkers

gezondheidsklachten ontwikkelen.

zinvol zijn. Waar lopen zij precies tegenaan op de werkvloer en hoe kan werkstress volgens hen aangepakt worden?

Werkstress is een onderdeel van het gemeten

Door medewerkers te betrekken bij oplossingen ontstaat een groter draagvlak, wat een positieve uitwerking heeft op

gezondheidsprofiel

de effectiviteit van de vervolgstappen.

'Stress'

(Leefstijl).

Een

medewerkers ervaart werkstress indien hij/zij
‘altijd’ of ‘meerdere keren’ last heeft van stress
14

Werkstress kan worden veroorzaakt door een teveel aan stressoren of tekort aan energiebronnen. Hieronder vallen ook

op werk in het afgelopen jaar.

Organisatie

500.000 mensen in Nederland werken in een

Vaak
(gemiddeld
meer
dan
2
keer
per
week)

vorm van ploegendienst of hebben te maken
met structureel onregelmatige arbeidstijden. Dit
geldt

voor

verschillende

Benchmark
Nee

Nog geen benchmark bekend

sectoren:

gezondheidszorg, overheid, horeca, industrie,

Soms
(gemiddeld
1
keer
per
week)

Onregelmatig werk

8%

87%

dienstverlening en de bouw [3]. Onregelmatig
werk

of

het

werken

in

ploegendienst

is

belangrijk en noodzakelijk, maar het vormt
wel een extra belasting voor werknemers. 40
procent van de werknemers krijgt binnen de
eerste twee à drie jaar nadat ze onregelmatig
zijn gaan werken te maken met chronische
gezondheidsproblemen.

Deze

gezondheidsproblemen zijn vaak te herleiden
naar onregelmatigheden op het gebied van
slapen, eten en bewegen [4]. Door hier op een
verantwoorde manier mee om te gaan, kun je

het nachtwerk beter aan.
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Ondanks dat onregelmatige werktijden onontkoombaar zijn kunt u als werkgever wel een aantal dingen in de gaten
houden of anders regelen door in gesprek te gaan en samen te werken met medewerkers. Het aantal nachtdiensten
en werkzaamheden per persoon beperken, zo min mogelijk wisselingen en de opvolgende diensten laten aansluiten kan

bijvoorbeeld al helpen. Laat ook medewerkers hun input geven en meedenken over het rooster. Zelf inspraak- en
regelmogelijkheden te krijgen heeft een positief effect op bevlogenheid en het verantwoordelijkheid,- en teamgevoel.

De afhankelijkheid van stressoren en energiebronnen werkt als een weegschaal. Bij het ervaren van stressoren, werken de
energiebronnen als buffers van de stressoren, waardoor de medewerker meer aankan. Beschikbaarheid van deze
energiebronnen is essentieel wanneer een organisatie wil inzetten op bevlogen medewerkers. Hieronder zijn de energiebronnen

te zien die bij de Persoonlijke Gezondheidscheck in kaart worden gebracht. Het percentage in het oranje geeft weer hoeveel

Zelfstandigheid

in

werkzaamheden

het

is

plannen

een

van

belangrijke

energiebron die medewerkers in staat stelt
om te gaan met grote werkhoeveelheden.
Bij onvoldoende zelfstandigheid kunnen

procent van de medewerkers deze energiebron te weinig ervaart.

medewerkers ongezonde werkdruk gaan

*Het totaal percentage van de energiebron ontwikkelmogelijkheden bestaat uit drie onderliggende vragen. De percentages op deze vragen zijn ook weergegeven.

ervaren wanneer de hoeveelheid taken
toeneemt. Ook afwisseling is, net zoals

Uitleg over de factoren is te vinden in de bijlage

Zelfstandigheid:
Interieurbouw en
Meubelindustrie

91%

9%

Sociale steun door
Interieurbouw en
leidinggevenden:
Benchmark

86%

14%

Meubelindustrie

98%

2%

67%

Benchmark

96%

4%

Interieurbouw en
Meubelindustrie

86%

14%

Sociale steun door collega’s:
Benchmark

81%

19%

Interieurbouw en
Meubelindustrie

99%

1%

Benchmark

99%

1%

Interieurbouw en
Meubelindustrie

22%

67%

33%

Benchmark

79%

21%

Mogelijkheden om te ontwikkelen:
Interieurbouw en
Meubelindustrie

62%

38%

Benchmark

65%

35%

leiden,

wanneer

52%

48%

Benchmark

56%

belangrijke

buffer

44%

de

werkhoeveelheid

toeneemt, eerder tot ongezonde werkdruk.
Veel

van

de

onderzochte

energiebronnen zijn in hoge percentages
aanwezig. Medewerkers ervaren wel met
name
in

minder

vergelijking

ontwikkelmogelijkheden
met

de

benchmark.

Het vergroten van deze energiebronnen
kan

helpen

werkstress
Benutten van mogelijkheden:
Interieurbouw en
Meubelindustrie
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Benchmark

Belangrijk om nieuwe dingen te leren:

78%

Afwisseling:

33%

een

tegen werkdruk. Monotoon ervaren taken

Ontwikkelmogelijkheden:
Interieurbouw en
Meubelindustrie

zelfstandigheid,

bij

het

en het

bevlogenheid.

tegengaan

van

vergroten van de

Vanuit de Arbowet zijn werkgevers verplicht om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen en medewerkers hier tegen

De meest voorkomende stressor in de

te beschermen. Onder PSA vallen alle factoren die in het werk stress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en vormen van

Interieurbouw en Meubelindustrie is de

ongewenst gedrag. Een identieke werksituatie kan bij de één tot burn-out leiden, terwijl de ander het juist als een prettige

factor

uitdaging ziet. Het verschilt dus per persoon welk effect de stressoren en energiebronnen hebben. Dit hangt onder andere af

volgende

van iemands persoonlijkheid en de mate waarin tussen de stressmomenten door hersteld kan worden. In de Persoonlijke

toegelicht. De ervaren werkdruk wordt

Gezondheidscheck worden de onderstaande stressoren in kaart gebracht.

bepaald door zowel de werkhoeveelheid

‘Ongewenst
pagina

gedrag’.
wordt

Op

dit

de

verder

als zelfstandigheid en afwisseling. Als
Uitleg over de factoren is te vinden in de bijlage

iemand een grote werkhoeveelheid ervaart
in combinatie met weinig zelfstandigheid of
afwisseling zal dit leiden tot een hoge

Werkhoeveelheid:
Interieurbouw en
Meubelindustrie

78%

22%

Emotionele belasting:

Benchmark

77%

23%

Interieurbouw en
Meubelindustrie

98%

2%

Werk-privé disbalans:

Benchmark

95%

5%

Interieurbouw en
Meubelindustrie

96%

4%

werkdruk. Om de werkdruk te verlagen

Benchmark

95%

5%

kan ingezet worden op het verlagen van
de werkhoeveelheid of op het geven van
meer regelmogelijkheden (in de vorm van

Werkdruk:
nterieurbouw en
Meubelindustrie

96%

4%

afwisseling

Ongewenst gedrag:
Benchmark

94%

6%

Interieurbouw en
Meubelindustrie

73%

27%

of

medewerkers.
Benchmark

58%

42%
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Indien

iemand

aan

te

veel

stressoren ervaart voor een te lange
periode

kan

bevlogenheid
! Het percentage in het oranje geeft weer hoeveel procent van de medewerkers deze gezondheidsfactor ervaart.

zelfstandigheid)

hebben.

dit
of

een

burn-out

verminderde
tot

gevolg

Pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie vallen onder de noemer ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag kan

Door ongewenst gedrag bespreekbaar te

voor de medewerker ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten. Contact met

maken

zowel collega’s als klanten kan leiden tot ongewenst gedrag en kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt.

aangegeven

Medewerkers die in aanraking komen met ongewenst gedrag hebben een verhoogd risico op uitval door psychische problemen

ongewenst

als stress, burn-out, depressie of angststoornissen.

ervaringen delen. Zij kunnen vervolgens

Wanneer medewerkers ‘soms’ tot ‘vaak’ invullen bij dit onderdeel van de vragenlijst, scoren zij oranje. Wanneer zij invullen

worden betrokken bij het bedenken van

nooit ongewenst gedrag te ervaren, scoren zij groen.

manieren hoe het ongewenste gedrag kan

kunnen

de

hebben
gedrag

medewerkers
een
te

die

vorm

van

ervaren

hun

worden aangepakt. Ook kan het helpen
om de vertrouwenspersoon binnen de
organisatie meer onder de aandacht te
brengen, zodat medewerkers weten waar
Seksuele grapjes of
opmerkingen:

Agressiviteit op de
werkvloer:
Interieurbouw en
Meubelindustrie

96%

Benchmark

4%

79%

21%

99%

Benchmark

1%

96%

4%

Uitsluiting van
groepsactiviteiten:
Interieurbouw
en
Meubelindustrie

96%
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4%

96%

4%

Benchmark

91%

9%

Beledigingen of spottende
grapjes:

Onprettige aanrakingen:
Interieurbouw en
Meubelindustrie

Interieurbouw en
Meubelindustrie

Interieurbouw en
Meubelindustrie

85%

15%

Benchmark

85%

15%

Discriminatie:

Benchmark

94%

6%

Interieurbouw en
Meubelindustrie

97%

3%

Benchmark

94%

zij terecht kunnen.

Ontneming van
werk/bevoegdheden:
Interieurbouw en

6%

Meubelindustrie

89%

11%

Benchmark

88%

12%

Klachten

aan

het

bewegingsapparaat

InterieurbouwOrganisatie
en Meubelindustrie

BenchmarkBenchmark

belemmeren medewerkers in hun werk. Samen
zijn deze klachten goed voor een kwart van het

73%

aantal verzuimgevallen.

24%

3%

77%

19%

4%

KANS en rugklachten ontstaan vaak langzaam
en worden pas ontdekt wanneer al te laat is.
Het herstel duurt meestal lang en klachten
komen gemakkelijk terug, waardoor de kans op
chronische

klachten

of

blijvende

schade

aanwezig is. Bij zeer ongunstige profielen op
KANS en rugklachten is er sprake van een
verminderd werkvermogen.
Zowel

voor

de

medewerker

Ongunstige profielen (oranje) ontstaan wanneer medewerkers aangeven sterk belemmerende rugklachten te ervaren,
of, aangeven rugklachten te hebben in combinatie met verhoogde fysieke belasting zoals langdurig in dezelfde houding

als

voor

de

organisatie is het dus van groot belang om

of in een ongemakkelijke houding werken, zware lasten tillen of dragen of vele keren per uur draaien of buigen met het
bovenlichaam.

klachten op tijd te signaleren en direct in te

Indien iemand last heeft van rugklachten en tevens een verminderd werkvermogen heeft ontvangt iemand een rood

grijpen, zodat langdurige uitval kan worden

profiel. Het wordt in dat geval aangeraden om aan de slag te gaan met professionele begeleiding via huis- of

voorkomen.

bedrijfsarts. Deze medewerkers worden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden beperkt door hun fysieke

gezondheid. Dit heeft invloed op de productiviteit en het te verwachten verzuim in de Interieurbouw en
Meubelindustrie.
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KANS is een verzamelnaam voor ‘klachten aan

InterieurbouwOrganisatie
en Meubelindustrie

BenchmarkBenchmark

de arm, nek en/of schouder. Deze benaming
wordt gebruikt voor klachten die pijn, stijfheid,
krachtverlies en/of tintelingen in het gebied van

92%

7%

1%

92%

7%

2%

de nek tot aan de hand kunnen geven.
KANS wordt

vaak gezien als een werk

gerelateerd probleem. Dit hoeft echter niet
altijd het geval te zijn. Klachten kunnen ook
thuis of op het sportveld ontstaan. Bekende
benamingen zijn bijvoorbeeld de ‘muisarm’,
‘tablet-nek’ of ‘smartphone pols’.
Ongeveer een op de vier werknemers blijkt in
meer of mindere mate last te hebben van
lichamelijke klachten die verband houden met
KANS. Deze klachten hebben vaak een sluipend
begin en worden geleidelijk erger als er niets
gedaan wordt aan de oorzaak. Dit kan grote

beperkingen in zowel werk- als privé omgeving
met zich meebrengen.
20

De meest voorkomende arbeid gerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat zijn klachten aan armen, nek of
schouders. Bij medewerkers die een oranje profiel hebben ontvangen zijn ergonomische aanpassingen van de werkplek
en voorlichting nodig om uitval als gevolg van sterk belemmerende KANS te voorkomen. Medewerkers met KANS en
tevens verminderd werkvermogen ontvangen een rood profiel. Zij worden doorverwezen naar professionele
begeleiding.
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Ziekten kunnen worden beschreven als een proces. Zo’n proces

en 9 miljard aan zorguitgaven, zo is te lezen in het Nationaal

kan al op jonge leeftijd beginnen. Halverwege het proces

Preventieakkoord. Leefstijl heeft dus een grote invloed op de

beginnen er veranderingen op te treden binnen het lichaam.

gezondheid. Een ongezonde leefstijl vergroot de kans op veel

Maar de symptomen worden pas op latere leeftijd zichtbaar,

ziekten, met een gezonde leefstijl kunnen veelvoorkomende

wanneer het ziekteproces zich al in een vergevorderd stadium

ziekten als hart - en vaatziekten, nierschade en diabetes worden

bevindt. Dit geldt niet alleen voor lichamelijke ziekten zoals hart-

voorkomen.

Medewerkers

krijgen

met

de

Persoonlijke

en vaatziekten, ook mentale aandoeningen als stress en

Gezondheidscheck individueel terugkoppeling op hun leefstijl en

depressies ontwikkelen zich zo. Leeftijd is een factor die wel

hoe zij daar mee aan de slag kunnen gaan. Maar ook als

invloed heeft op het ziekteproces, maar waar we zelf geen

werkgever kan een gezonde leefstijl gestimuleerd worden. Met

invloed op kunnen uitoefenen. Toch zijn er een hoop

eenvoudige

risicofactoren waar we zelf iets aan kunnen doen. Meer dan

veranderen of gezamenlijk meer trap te lopen kan het gedrag

70% van de ziektelast in de Westerse wereld wordt veroorzaakt

op de werkvloer gezonder maken. Wat ook helpt is om het

door slechts 10 risicofactoren (te weinig bewegen, roken,

gesprek aan te gaan met de medewerkers over de gezonde

slaapgebrek,

verhoogde

leefstijl. Die kunnen heel goed aangeven welke ondersteuning

bloeddruk, teveel stress, overmatig alcoholgebruik, verhoogd

zij nodig hebben. Zodra de gezonde leefstijl als normaal wordt

cholesterol en verhoogde bloedsuiker, waarvan de meerderheid

gezien op het werk, verandert ook het gedrag van menige

ook bekend is als de BRAVO leefstijlfactoren). Zo leiden roken,

werknemer. Dat maakt de hele werkvloer gezonder met als

alcohol en overgewicht in Nederland elk jaar tot 35.000 doden

resultaat een verbeterde productiviteit en verminderd verzuim.

calorie-inname,

voedingspatroon,

aanpassingen

zoals

het

kantine

Stress

aanbod

Bewegen

Roken

te

Alcohol

Voeding

Stress wordt veroorzaakt door een subjectieve persoonlijke evaluatie van een situatie. Een beetje spanning is vaak nuttig. Het

Stress kan op werk, maar ook in de privé

maakt dat iemand goed oplet en snel kan reageren. De ademhaling en hartslag gaan sneller, de bloeddruk gaat omhoog. Na de

situatie

spannende situatie verdwijnt de spanning en herstellen lichaam en geest. Maar soms wordt er te veel van ons gevraagd of willen
we te veel. Stress wordt negatief als het niet langer in het belang van een persoon werkt [12]. Zulke situaties geven extra
spanning of spanningen die lang duren. Iemand kan het gevoel krijgen dat hij of zij constant gestresst is. Ontspannen lukt niet

worden

gezondheidscheck

ervaren.
wordt

In

de

gekeken

naar

stress thuis, financiële stress en stress van

meer goed. Iemand kan bijvoorbeeld niet goed meer in slaap komen 's avonds en niet meer genieten. Dan wordt stress een

een life event (bijvoorbeeld een scheiding,

probleem en ongezond. In dit rapport wordt stress gedefinieerd als zelf gerapporteerde stress thuis of op het werk, financiële

overlijden

druk of het hebben meegemaakt van een stressvolle gebeurtenis in het afgelopen jaar.

omgeving of een ernstig familieconflict in

van

iemand

in

de

naaste

het afgelopen jaar). Medewerkers die stress

van

een

life

event

hebben,

hebben

aangegeven hier nog steeds last van
Stress thuis:
Interieurbouw en
Meubelindustrie

81%

19%

Stress financieel:
Benchmark

74%

26%

Interieurbouw en
Meubelindustrie

98%

2%

Stress van een life event:

Benchmark

94%

6%

Interieurbouw en
Meubelindustrie

91%

Benchmark

9%

90%

10%

hebben.

Het

is

belangrijk

om

met

medewerkers in gesprek te blijven over
stress die op het werk maar ook privé
ervaren wordt. Doordat medewerkers zich
gehoord voelen of weten waar ze terecht
kunnen kan de ervaren stress verminderd
worden. Ook helpt het om medewerkers te
leren hoe zij kunnen omgaan met stress,
door bijvoorbeeld workshops op dit gebied
aan te bieden.
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! Het percentage in het oranje geeft weer hoeveel procent van de medewerkers deze gezondheidsfactor ervaart.

Voldoende beweging zorgt voor een fit en

Interieurbouw enOrganisatie
Meubelindustrie

Benchmark
Benchmark

ontspannen gevoel. Bovendien houdt het de
gezondheid op peil. Volgens de Nederlandse
Norm voor Gezond Bewegen moeten alle

78%

22%

74%

26%

volwassenen boven de 18 jaar 30 minuten per

dag (of in ieder geval minstens 150 minuten of
2,5 uur per week) matig intensief bewegen om
gezond te blijven [13]. Om ook de conditie
(zoals

kracht,

uithoudingsvermogen

en

coördinatie) te verbeteren, wordt aanbevolen

om drie keer per week minstens 20 minuten
intensief te bewegen.
Onder

matig

activiteiten

intensieve

waarbij

inspannen.

je

beweging
je

enigszins

Voorbeelden

zijn

vallen
moet
stevig

doorwandelen, traplopen of zwemmen in een
normaal tempo.
Onder

intensieve

beweging

vallen

alle

activiteiten waarbij je je echt zwaar moet
inspannen. Voorbeelden zijn hardlopen of hard

fietsen (minimaal 17 km/uur).
In alle gevallen geldt: voorkom veel stilzitten!
23

Medewerkers die een oranje profiel hebben ontvangen op onderdeel bewegen bewegen minder dan 150 minuten (2.5
uur) per week, of minder dan 5 dagen 30 minuten per dag. De impact van te weinig bewegen op de productiviteit is
laag (0.3%), waardoor het weinig effect heeft op de productiviteit. Wel is aangetoond dat voldoende beweging het
risico op diabetes type II en hart- en vaatziekten verlaagd en vele andere (mentale) gezondheidsvoordelen geeft.
Medewerkers stimuleren om voldoende te bewegen loont daarom op de lange termijn.

Roken veroorzaakt chronische ziekten en is

InterieurbouwOrganisatie
en Meubelindustrie

BenchmarkBenchmark

daarmee verantwoordelijk voor 13% van de
ziektelast in Nederland [14].

83%

11%

6%

84%

10%

6%

In tabaksrook zitten ongeveer 4.000 stoffen,

waarvan 40 stoffen kankerverwekkend zijn. Drie
bekende kankerverwekkende stoffen in rook zijn
nicotine, koolmonoxide en teer.
Een ongunstig profiel (oranje) voor roken

ontstaat wanneer iemand heeft aangegeven te
roken.

Tabaksgebruik

van

10

eenheden

(sigaret, shag, sigaar, cigarillo en/of pijp) per
dag of meer in combinatie met roken binnen
een halfuur na het opstaan én de aanwezigheid

van

een

medische

conditie

(bijvoorbeeld

diabetes of een risicovolle bloeddruk) zorgen
voor een fors verhoogd risico (rood) op ziekte.

Medewerkers die oranje scoren roken zonder dat zij onderliggende medische klachten of risico’s (zoals bijvoorbeeld
COPD of hart- en vaatziekten) hebben. Dit heeft weinig effect op de productiviteit binnen de Interieurbouw en
Meubelindustrie. Wel heeft dit, ook al is iemand verder gezond, nadelige gevolgen voor de gezondheid.
Bij fors tabaksgebruik stijgt ook de invloed op de productiviteit. Medewerkers die een rood profiel scoren roken 10
eenheden (sigaret, shag, sigaar, cigarillo en/of pijp) per dag of meer in combinatie met een medische conditie of
binnen een halfuur na het opstaan. Roken is de meest schadelijke gewoonte die er is. Naast hart- en vaatziekten en
kanker veroorzaakt roken veel andere lichamelijke klachten. Het is daarom duidelijk dat een laag tabaksgebruik de
gezondheid van medewerkers bevorderd.
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De

norm

van

de

Gezondheidsraad

voor

Interieurbouw en Meubelindustrie

Organisatie

BenchmarkBenchmark

aanvaardbaar alcoholgebruik adviseert gezonde
volwassenen om niet meer dan 1 standaardglas
alcohol

per

dag

te

drinken

[15].

Deze

80%

19%

1%

83%

15%

2%

hoeveelheden veroorzaken weinig risico’s voor

de gezondheid.
Van de totale bevolking boven de 18 jaar drinkt
39,8% geen alcohol of maximaal één glas per
dag: 29,5% van de mannen en 49,8% van de
vrouwen. Een verhoogde score op de vragenlijst
betekent dat er sprake is van verhoogd
alcoholgebruik.

Dit

wordt

ook

wel

alcoholafhankelijkheid genoemd [16].

Voor de medewerkers die hebben aangegeven veel stress te ervaren is het extra belangrijk om te voldoen aan de Norm

Onder probleemdrinkers ligt het ziekteverzuim

Matig Alcoholgebruik. Door de invloed van alcohol gebruik op de hersenen verandert de beleving van stressklachten en

twee tot zes keer zo hoog als gemiddeld.

vitaliteit. Het lost de klachten niet op, maar camoufleert deze tijdelijk. Ze blijven echter wel aanwezig en de kans is

Daarnaast zijn medewerkers die alcohol drinken

groot dat ze verergeren als de oorzaken ervan niet worden aangepakt. Indien een medewerker teveel drinkt is het niet

op het werk twee tot vier keer zo vaak

goed mogelijk om de klachten effectief op te lossen.

betrokken
drinkers.
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Een verhoogd alcohol gebruik heeft ook invloed op andere risicofactoren als bijvoorbeeld bloeddruk, gewicht en stress.

bij

arbeidsongevallen

als

niet-

Het profiel "Voeding" is opgebouwd uit meerdere sub-profielen die allen bijdragen aan de profielkleur van het voedingspatroon.

De

Deze kleur komt tot stand op basis van de voedingsnorm van de Gezondheidsraad, welke bestaat uit de gemiddelde behoefte,

voedingspatroon op het verzuim of de

aanbevolen hoeveelheid, adequate inname en aanvaardbare bovengrens van inname van macronutriënten (koolhydraten,
eiwitten en vetten) en micronutriënten (vitamines, mineralen, sporenelementen) [15]. Op dit moment is er geen andere instantie

in Nederland die richtlijnen en een advies uitdraagt met een dergelijke wetenschappelijke onderbouwing als de Gezondheidsraad
/ het Voedingscentrum. In de praktijk blijkt dat deze richtlijn voor de meeste Nederlanders niet haalbaar is, wat zich uit in de

impact

van

een

suboptimaal

productiviteit is nog niet bekend. Een
ongezond voedingspatroon heeft echter een
directe relatie met andere risicofactoren als
een verhoogde bloeddruk, een verhoogd

benchmark.

cholesterol – of glucose gehalte en een
Uitleg over de factoren is te vinden in de bijlage

risicovol gewicht.
Goede eetgewoonten zijn van belang om

Voedingspatroon:
Interieurbouw en
Meubelindustrie

1%

99%

Ontbijt:

Benchmark

1%

99%

Suiker:
Interieurbouw en
Meubelindustrie

86%

14%

32%
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68%

71%

29%

Benchmark

73%

27%

Groente:
Benchmark

87%

13%

Verzadigde vetten:
Interieurbouw en
Meubelindustrie

Interieurbouw en
Meubelindustrie

17%

83%

57%

Interieurbouw en
Meubelindustrie

11%

89%

Interieurbouw en
Meubelindustrie

29%

71%

Benchmark

Benchmark

16%

84%

Benchmark

17%

83%

Interieurbouw en
Meubelindustrie

34%

66%

belonen of gezamenlijk (bijvoorbeeld in
teamverband)

28%

72%

Calcium:

Vis:

Benchmark

43%

Interieurbouw en
Meubelindustrie

gezond te blijven. Door gezond gedrag te

Fruit:

38%

62%

leefstijlfactoren

te

werken kan gedragsverandering worden
gestimuleerd.

Benchmark

aan

Cardiometabole aandoeningen zijn o.a. hart- en vaatziekten

Een verhoogde bloeddruk is een sterke risicofactor voor een

(HVZ), diabetes mellitus type 2 (DM2) en chronische nierschade.

beroerte, coronaire hartziekten (zoals een hartinfarct) en

Het risico op cardiometabole aandoeningen wordt grotendeels

hartfalen.

verklaard door de aanwezigheid van dezelfde risicofactoren:

belangrijkste risicofactor voor chronische nierschade [19]. De

zoals hoge bloeddruk (hypertensie), hoog cholesterolgehalte

resultaten op dit onderdeel geeft de medewerker met feiten

(dyslipidemie),

(bloed- urine- en bloeddrukwaarden) een 'kijkje' in het lichaam

familiaire

verhoogde

belasting,

bloedsuikerwaarde

overgewicht,

roken

en

gebrek

aan

is

een

verhoogde

bloeddruk

de

In

stress ook belangrijke risicofactoren. Deze risicofactoren komen

aandoeningen wordt o.a. rekening gehouden met leeftijd,

vaak samen voor en met het aantal aanwezige risicofactoren

geslacht, rookgedrag, cholesterol, bloeddruk en medische

neemt het risico op cardiometabole aandoeningen toe [17-20].

geschiedenis, familie-geschiedenis, BMI en buikomvang. Een

Resultaten van dit profiel spelen een grote rol bij de persoonlijke

aantal van deze factoren worden op de volgende pagina’s

bewustwording

Persoonlijke

verder toegelicht. Voor de groep met een zeer verhoogd risico

bewustwording leidt tot een vergrote intrinsieke motivatie een

is er een behandelindicatie afgegeven door het Nederlands

gezonde leefstijl aan te wenden. Een persoon die onbekend is

Huisartsen Genootschap (rood profiel). Deze medewerkers zijn

met het gezondheidsrisico dat hij loopt, zal geen aanleiding zien

doorverwezen naar bedrijfs- of huisarts.

van

een

ongunstige

leefstijl.

Hart- en
vaatziekten

Cholesterol

en houdt de deelnemer een objectieve spiegel voor.

lichamelijke activiteit. Daarnaast zijn ongezonde voeding en

iets te ondernemen om dit risico te verkleinen [21].
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(diabetes),

Daarnaast

de

berekening

van

het

risico

op

cardiometabole

Bloedsuiker

Gewicht

Bloeddruk

Hart- en vaatziekten is een overkoepelende

Interieurbouw en Meubelindustrie

Benchmark

term voor verschillende ziekten aan het hart of
bloedvaten. Hart- en vaatziekten zijn een

83%

belangrijke doodsoorzaak in Nederland.

7%

10%

80%

8%

12%

Meestal is vaatvernauwing door afzettingen aan

de vaatwand (atherosclerose) de oorzaak van
hart- en vaatproblemen. Vaatvernauwing kan al
op jonge leeftijd beginnen. Hierdoor kan het
jaren duren voor er hart- en vaatproblemen
ontstaan.

Door

het

dichtslibben

(aderverkalking)

van

kunnen

de

slagaders
bloedvaten

(bijvoorbeeld in been of voet) verharden.
Daardoor verliezen slagaders en bloedvaten hun
elasticiteit. Hart- en vaataandoeningen kunnen

vervolgens

ontstaan

bloeddoorstroming
bloedvaten.

in

door
de

Hierdoor

onvoldoende
slagaders
kan

of
de

zuurstofvoorziening van de organen en spieren
onvoldoende worden.
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De kans op hart- en vaatziekten wordt verkleind door een gezonde leefstijl: niet roken, een gezond gewicht, voldoende
beweging en gezond en gevarieerd eten met voldoende groente en fruit, vis, en vezels en weinig verzadigd vet.
Deze voedingsadviezen zijn ook zeer belangrijk voor hartpatiënten en mensen met een hoger risico op hart- en
vaatziekten, zoals mensen met een hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte of diabetes. Deze medewerkers
hebben een rood profiel ontvangen en een doorverwijzing naar professionele begeleiding. Met de arts kan in deze
gevallen worden bekeken of cholesterol- of bloeddrukverlagende geneesmiddelen en aanvullende voedingsadviezen
verstandig zijn.

Cholesterol is een bouwstof voor de cellen en

InterieurbouwOrganisatie
en Meubelindustrie

BenchmarkBenchmark

hormonen. Cholesterol wordt aangemaakt in de
lever, daarnaast krijgt het lichaam cholesterol
binnen via voeding. Normaal maakt de lever

26%

68%

6%

25%

62%

13%

precies genoeg cholesterol aan. Maar soms
raakt het systeem uit balans. Er wordt dan te
veel cholesterol aangemaakt of te weinig
cholesterol uit het bloed verwijderd. Dit kan
komen door bijvoorbeeld erfelijke aanleg of veel
verzadigd vet in je voeding.
Een verhoogd totaal cholesterol en een laag
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HDL-cholesterol zijn belangrijke risicofactoren

De medewerkers met een verhoogd cholesterol is aangeraden te letten op de voedinginname. Als werkgever kan een

voor het optreden van hart- en vaatziekten

gezond voedingspatroon gestimuleerd worden door het aanbod in onder andere de kantine aan te passen. Een

[22]. De behandeling van hoog cholesterol

gezonde voeding draagt bij aan een goede vetstofwisseling.

bestaat uit adviezen voor een gezonde leefstijl.

Verzadigd vet verhoogt het cholesterolgehalte in het bloed. Daarmee is het risico op hart- en vaatziekten hoger.

Eventueel

Onverzadigd vet verlaagt juist het cholesterolgehalte in het bloed. Aangeraden wordt om daarom zoveel mogelijk

wordt

dit

aangevuld

met

cholesterolverlagende medicijnen. Een lager

verzadigd vet in de voeding door onverzadigd vet te vervangen.

cholesterol vermindert het risico op het krijgen

Soms is het aanpassen van de leefstijl niet voldoende om het cholesterol te verlagen. Dan kan de (huis)arts medicijnen

van hart- of vaatziekten met 20 tot 25%.

voorschrijven.

Glucose, of suiker, bevindt zich in het bloed en
is

een

bron

van

energie.

Een

te

Interieurbouw
en Meubelindustrie
Organisatie

BenchmarkBenchmark

hoog

glucosegehalte wordt normaliter verlaagd door
insuline.

Een

verhoogde

glucosewaarde

is

99%

1%

0%

98%

2%

0%

gerelateerd aan vele complicaties zoals een

verminderd

gezichtsvermogen,

chronische

nierschade en zweren en infecties van de
voeten en onderbenen. Een sterk verhoogd
glucosegehalte brengt een fors verhoogd risico
op hart- en vaatziekten en diabetes met zich

mee.
Diabetes is een ziekte waarbij het lichaam de

Als medewerkers oranje of rood scoren wordt, indien zij nog niet bekend zijn met een hoog bloedsuiker, aangeraden

bloedsuiker niet meer in evenwicht kan houden.

op voeding en gewicht te letten.

Dat komt doordat het lichaam te weinig van het

Mensen met diabetes mogen suiker eten, maar liefst met mate. Van suiker stijgt je bloedsuiker snel en er zitten geen

hormoon insuline heeft. En ook reageert het

nuttige voedingsstoffen in. Het lichaam maakt overigens ook bloedsuiker van ander voedsel (bijvoorbeeld melk, brood,

lichaam vaak niet meer goed op insuline. Of het
maakt helemaal geen insuline meer. Insuline
regelt de bloedsuikerspiegel.

aardappelen). Door als afdeling of team een ‘suikerchallenge’ te doen, waarbij er wordt geprobeerd een bepaalde
periode zo min mogelijk toegevoegde suikers te eten, vergroot u als werkgever het bewustzijn rondom suiker op een
leuke en laagdrempelige manier.
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In 2018 had ruim 50% van de Nederlanders

Interieurbouw en Meubelindustrie

Benchmark

van 18 jaar en ouder overgewicht en 15%
ernstig overgewicht (obesitas). Overgewicht kan
vastgesteld worden door de BMI (Body Mass

43%

56%

1%

43%

55%

2%

Index) te berekenen. Dit getal geeft aan of het

gewicht past bij iemands lengte. Een BMI van
meer dan 25 betekent overgewicht.
Ook de buikomvang is een goede maat voor de
hoeveelheid lichaamsvet. Bij vrouwen is er
sprake van een vergrote buikomvang als deze
groter is dan 80 cm, bij mannen als deze groter
is dan 94 cm. In de gezondheidscheck bestaat
‘gewicht’ uit een combinatie van BMI en
buikomvang. Iemand met overgewicht heeft
meer kans op een hoge bloeddruk, hart- en
vaatziekten

(zoals

een

hartinfarct

of

een

beroerte), diabetes mellitus, gewrichtsklachten,
galstenen en kanker. Ook ondergewicht kan erg
ongezond zijn. Gezond eten is belangrijk om
alle voedingsstoffen binnen te krijgen die het
lichaam nodig heeft. De nadruk ligt hierbij op
voldoende inname van eiwit en energie.
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Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van diabetes mellitus 2 en hart- en
vaatziekten. Daarnaast zijn gewrichtsklachten in heupen en knieën veelvoorkomend bij overgewicht. Dit ontstaat met
name door vetophoping in de buikholte (een vergrote buikomvang). Risicovol gewicht (oranje) ontstaat bij een BMI van
25 - 39,9. Een zeer risicovol gewicht (rood) brengt een fors verhoogd risico op hart- en vaatziekten met zich mee. Een
zeer risicovol gewicht ontstaat bij een BMI van ≥ 40 óf een BMI van ≥ 35 in combinatie met 1 (of meer) medische
conditie(s).
Overgewicht kunnen medewerkers verminderen met goede voeding, meer bewegen en het aanpakken van problemen
waardoor iemand slechter voor zichzelf zorgt, zoals stress. Stimuleer het ‘goede gesprek’ over gezondheid, vitaliteit en
leefstijl onder de medewerkers, bijvoorbeeld door middel van team-challenges,
workshops of individuele interventies.

Een

verhoogde

risicofactor

voor

bloeddruk
een

is

een

beroerte,

sterke

InterieurbouwOrganisatie
en Meubelindustrie

BenchmarkBenchmark

coronaire

hartziekten (zoals een hartinfarct) en hartfalen.
Daarnaast is een verhoogde bloeddruk de
belangrijkste

risicofactor

voor

74%

21%

5%

79%

15%

6%

chronische

nierschade. Een sterk verhoogde bloeddruk
brengt dus een fors verhoogd risico op hart- en
vaatziekten met zich mee.
Een gezondere leefstijl is altijd nodig bij een

hoge bloeddruk, of iemand nu wel of geen
medicijnen gebruikt. Tips om de bloeddruk te
verlagen:

gezonde leefstijl, om zo te werken aan een lager risico op hart- en vaatziekten, nierschade en diabetes. Maak

• stop met roken

gezondheid en de doelen op het gebied van leefstijl een vast agendapunt in een ontwikkel- of functioneringsgesprek.

• eet gezond: minder zout en vet

• probeer

wat

kilo's

kwijt

te

raken

bij

overgewicht
• beweeg voldoende
• leer omgaan met spanningen en stress
• drink minder alcohol: maximaal 1 glas per

dag en niet elke dag
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Het is bekend dat een ‘sterk verhoogde bloeddruk’ impact heeft op de productiviteit. Stimuleer als werkgever een

Uit de Arbobalans 2009 bleek dat in 2008 bijna

Interieurbouw Organisatie
en Meubelindustrie

BenchmarkBenchmark

80% van de werknemers aangaf minimaal één
uur per dag beeldschermwerk te verrichten.
Gemiddeld verricht de Nederlandse werknemer

86%

14%

82%

18%

3.8 uur per dag beeldschermwerk [24-26].
Oogklachten bij computerwerk komen vaak
voor en worden veelal samengevat als het
"computer vision syndrome“ [25-27]. Er zijn
géén aanwijzingen dat computerwerk blijvende
schade aanricht aan de ogen, bij gezonde
mensen zonder een oogziekte.
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Deelnemers die voldoen aan één of meerdere

Deelnemers die dagelijks meer dan 4 uur gebruik maken van een beeldscherm en daarbij oogklachten ervaren

van de criteria voor computer vision syndrome,

ontvangen een oranje profiel. Zij komen in aanmerking voor metingen van de ogen op beeldschermafstand. Deze

krijgen

voor

metingen kunnen bij de bedrijfsarts of bij de opticien uitgevoerd worden. Medewerkers met een verhoogd risico op

gezichtsvermogen indien dit gecombineerd is

verminderd zicht of klachten rapporteren in combinatie met frequent beeldschermgebruik zijn verwezen naar passende

met een verminderd zicht.

interventies.

een

oranje

profiel

Slechthorendheid

door

lawaai

staat

als

Organisatie

Interieurbouw en Meubelindustrie
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beroepsziekte in de top 5 bij het Nederlands
Centrum

voor

Beroepsziekten

(NcVB).

Daarnaast betreft lawaaislechthorendheid bijna
22%

van

de

73%

27%

70%

30%

werkgerelateerde

verzuimmeldingen aan het NcVB [28].
Mogelijke

gevolgen

van

slechthorendheid

kunnen van invloed zijn op de productiviteit en
de geestelijke gezondheid van werknemers.
Deze gevolgen zijn onder andere hoofdpijn,
stress, vermoeidheid, burn-out, slapeloosheid,
concentratieverlies en demotivatie. Een gezonde
werkomgeving

voor

het

gehoor

is

dus

belangrijk.
Werknemers uit de bouw en industrie lopen een
verhoogd risico op gehoorschade, net als

gehoorverlies (bv. oorsuizen, moeilijk gehoor kunnen verstaan in stille of rumoerige omgevingen, verminderd

richtinghoren) of door dagelijkse blootstelling aan belastende geluidsniveaus in combinatie met onvoldoende gebruik
van gehoorbescherming.

jongeren als gevolg van het luisteren naar

Medewerkers met een verhoogd risico, of klachten rapporteren in combinatie met niet frequent gebruik van

harde

gehoorbescherming, zijn doorvewezen naar passende interventies.

muziek.

vrachtwagenchauffeurs

Ook

muzikanten,

en

politieagenten

worden veelvuldig blootgesteld aan lawaai.
Wanneer u de risico’s kent, kunt u deze tijdig
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Het risico op gehoorschade wordt gebaseerd op de aanwezigheid van klachten die zouden kunnen passen bij

aanpakken en beperken.

Chronische Obstructieve Long Ziekte (COPD) is

Interieurbouw en Meubelindustrie

Benchmark

een verzamelnaam voor chronische bronchitis
en longemfyseem. COPD begint vaak met een
onschuldig hoestje maar je merkt dat je steeds
vaker

adem

tekort

komt

bij

87%

13%

87%

13%

dagelijkse

activiteiten zoals traplopen, boodschappen doen
of aankleden. Roken is de belangrijkste oorzaak
van COPD maar ook mensen die zelf nooit
gerookt

hebben

kunnen

COPD

krijgen.

Bijvoorbeeld door meeroken, luchtvervuiling,
schadelijke stoffen op het werk of een erfelijke

De meeste mensen krijgen pas na hun veertigste COPD. Bijna altijd is roken de oorzaak. Roken of meeroken

ziekte. De COPD risicotest gaat over leeftijd,

beschadigt de longen ernstig. Daardoor kunnen longziekten zich gemakkelijker ontwikkelen. Andere oorzaken van

rookgedrag,

hoesten.

COPD zijn o.a. astma, longontsteking en andere longziekten, erfelijke ziekten, schadelijke stoffen (zoals houtstof, lijm

Hiermee wordt een goede indicatie gegeven van

en verfdampen) en luchtvervuiling, bijvoorbeeld door fijnstof. Mensen die al een tijd gestopt zijn met roken, hebben

het risico op COPD [29]. De mensen met

nog steeds een verhoogd risico op COPD. Dit geldt ook voor mensen die jaren hebben meegerookt. Rookgedrag

verhoogd

ontmoedigen en een rookvrije omgeving creëren zal de meeste invloed hebben op het verlagen van het risico.

kortademigheid

risico

binnen

uw

en

bedrijf

wordt

geadviseerd te letten op de leefstijlfactoren:

rook niet, beweeg regelmatig en eet gezond.
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Zelfstandigheid: Zelfstandigheid in het plannen van werkzaamheden is een belangrijke energiebron die medewerkers in staat stelt om te gaan met grote werkhoeveelheden. Bij onvoldoende
zelfstandigheid kunnen medewerkers ongezonde werkdruk gaan ervaren wanneer de hoeveelheid taken toeneemt.
Afwisseling: Afwisseling is, net zoals zelfstandigheid, een belangrijke buffer tegen werkdruk. Monotoon ervaren taken leiden, wanneer de werkhoeveelheid toeneemt, eerder tot ongezonde
werkdruk.
Ontwikkelmogelijkheden: Bij het bepalen van de ontwikkelmogelijkheden die iemand ervaart wordt gekeken naar de opties die het werk biedt om kennis en vaardigheden verder te
ontwikkelen, en in hoeverre het iemand lukt om die kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk te ontwikkelen. Indien dit laatste onvoldoende lukt wordt dit ook als onvoldoende
ontwikkelmogelijkheden gezien en valt het onder het getoonde percentage bij ‘onvoldoende ontwikkelmogelijkheden’.
Sociale steun door leidinggevenden: Sociale steun van een leidinggevende gaat bijvoorbeeld over het scheppen van duidelijkheid over wat er verwacht wordt en opbouwende kritiek. Bij het
ontbreken van deze steun krijgt werkstress vrij spel.
Sociale steun door collega’s: Wanneer collega's nooit een compliment geven of onvoldoende helpen bij het afkrijgen van taken, valt een belangrijke bescherming tegen werkstress weg.
Onderlinge solidariteit is een belangrijke energiebron op de werkvloer.

Werkhoeveelheid: Wanneer een medewerker op structurele basis het werk niet binnen de gestelde tijd weet af te ronden is er sprake van een te grote werkhoeveelheid. Dit leidt echter niet per
definitie tot hoge werkdruk.
Werkdruk: Volgens het veelgebruikte Job Demands Control (JDC) model ontstaat werkdruk als gevolg van een te grote werkhoeveelheid in combinatie met weinig afwisseling en/of beperkte
regelmogelijkheden (zelfstandigheid).
Werk-privé disbalans: Bij een verstoorde werk-privé balans kan men moeilijk van het werk loskomen en de gedachten niet of moeilijk verzetten. Dit kan een belangrijke oorzaak zijn van
vermoeidheid en gevoelens van spanning.
Emotionele belasting: Bij emotionele belasting gaat het bijvoorbeeld om het overtuigen van lastige klanten of te maken krijgen met bedreigingen en agressie. Voortdurend vriendelijk moeten
zijn en emoties moeten onderdrukken kan eveneens belastend zijn. Emotioneel belastend werk geeft een verhoogd risico op emotionele uitputting en psychische klachten.
Ongewenst gedrag: Ongewenst gedrag op de werkvloer is als volgt te omschrijven: handelingen van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als
bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart. Ongewenst gedrag kan ernstige negatieve gevolgen (vaak psychisch) hebben voor medewerkers en de organisatie. Medewerkers in deze
categorie ervaren ‘soms’ tot ‘vaak’ ongewenst gedrag van collega's ten opzichte van zichzelf in een of meerdere van de volgende vormen: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en
treiteren of discriminatie.
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Voedingspatroon: Dit percentage geeft weer hoeveel deelnemers een ongunstig profiel hebben met betrekking tot voeding, volgens de norm van de Gezondheidsraad [16].
Suiker: Suikers bevatten veel ‘lege calorieën’. Lege calorieën zijn het best te omschrijven als energie zonder voedingswaarde. Suiker is daarom een belangrijke oorzaak bij
overgewicht.

Verzadigde vetten:

Voeding met te veel verzadigde vetten of transvetten kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals een te hoog cholesterol, overgewicht en

slagaderverkalking. Deze factoren zijn samen weer verantwoordelijk voor het ontstaan van hart- en vaatziekten en diabetes type II, en daarmee op nierschade.
Ontbijt: Onderzoeken wijzen er op dat het regelmatig overslaan van het ontbijt een risicofactor is voor het ontstaan van diabetes type II.

Groenten: Hart- en vaatziekten houden verband met te weinig groenten en fruit in de voeding. Net als fruit zijn groenten rijk aan vitaminen, mineralen en vezels. Een
gezonde hoeveelheid groente komt neer op dagelijks minstens twee ons.
Vis: De omega-3 vetzuren in visolie verlagen het cholesterolgehalte en verkleinen het risico op hart- en vaatziekten. Deze vetzuren komen van nature vooral in de vette
vissoorten voor: bijvoorbeeld in haring, makreel, zalm, sardines en paling.
Fruit: Een gezonde voeding bevat minstens twee stuks fruit per dag. Fruit heeft een beschermende werking tegen hart- en vaatziekten. De vezels in fruit bevorderen de
stoelgang. Daarnaast bevat fruit belangrijke mineralen en andere actieve stoffen die op vele gebieden de gezondheid bevorderen.
Calcium: Het mineraal calcium is heel belangrijk voor sterke botten en tanden en beschermt tegen botontkalking. Bovendien zijn er aanwijzingen dat calcium een
beschermende werking heeft tegen dikkedarmkanker.
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- geslacht
Werkvermogen
Vitaliteit

71%

m

Werkstress
Zelfstandigheid
Afwisseling
Ontwikkelmogelijkheden

v

Sociale steun van collegas

29%

Sociale steun van leiding
Werkhoeveelheid
Werkdruk
N = 931

Balans werk-prive
Werk

Emotionele belasting
Ongewenst gedrag
Agressiviteit op de werkvloer
Discriminatie
Beledigingen of spottende grapjes
Ontneming van bevoegdheden
Uitsluiting van groepsactiviteiten
Onprettige aanrakingen
Seksuele grapjes/opmerkingen
Rugklachten

De significantieanalyse geeft weer of er zich

KANS
Bewegen

binnen de deelnemerspopulatie significante
verschillen voordoen op “geslacht". De kleur

Roken
Leefstijl

Voeding

geeft weer of het gevonden verschil voor het

Stress

gezondheidsprofiel significant hoger (oranje)

Zicht

Zicht

of significant lager (groen) is ten opzichte van

Gehoor

Gehoor
Bloeddruk

de andere categorie. Géén kleur (grijs) houdt
in dat er geen significant verschil wordt
gevonden tussen de categorieën of dat de
groep kleiner was dan 10 medewerkers (er
wordt dan geen terugkoppeling gegeven).
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Alcohol

Metingen

Cholesterolgehalte
Glucosegehalte

Gewicht
m

v

- leeftijd
Werkvermogen

40%

50+

Vitaliteit
Werkstress

26%

40-50

Zelfstandigheid
Afwisseling
Ontwikkelmogelijkheden

20%

30-40

Sociale steun van collegas
Sociale steun van leiding

18-30

15%

Werkhoeveelheid
Werkdruk
N = 931

Balans werk-prive
Werk

Emotionele belasting
Ongewenst gedrag
Agressiviteit op de werkvloer
Discriminatie
Beledigingen of spottende grapjes
Ontneming van bevoegdheden
Uitsluiting van groepsactiviteiten
Onprettige aanrakingen
Seksuele grapjes/opmerkingen
Rugklachten

De significantieanalyse geeft weer of er zich

KANS
Bewegen

binnen de deelnemerspopulatie significante
verschillen voordoen op “leeftijd". De kleur

Roken
Leefstijl

Voeding

geeft weer of het gevonden verschil voor het

Stress

gezondheidsprofiel significant hoger (oranje)

Zicht

Zicht

of significant lager (groen) is ten opzichte van

Gehoor

Gehoor
Bloeddruk

de andere categorie. Géén kleur (grijs) houdt
in dat er geen significant verschil wordt
gevonden tussen de categorieën of dat de
groep kleiner was dan 10 medewerkers (er
wordt dan geen terugkoppeling gegeven).
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Alcohol

Metingen

Cholesterolgehalte
Glucosegehalte

Gewicht
18-30

30-40

40-50

50+

- opleiding
[2] MBO/HAVO/VWO

Werkvermogen

51%

Vitaliteit

[1] HBO/WO/Postdoctoraal

Werkstress

29%

Zelfstandigheid
Afwisseling

[3] Lager onderwijs/LBO/MAVO

Ontwikkelmogelijkheden

18%

Sociale steun van collegas
Sociale steun van leiding

Anders

2%

Werkhoeveelheid
Werkdruk
N = 931

Balans werk-prive
Werk

Emotionele belasting
Ongewenst gedrag
Agressiviteit op de werkvloer
Discriminatie
Beledigingen of spottende grapjes
Ontneming van bevoegdheden
Uitsluiting van groepsactiviteiten
Onprettige aanrakingen
Seksuele grapjes/opmerkingen
Rugklachten

De significantieanalyse geeft weer of er zich

KANS
Bewegen

binnen de deelnemerspopulatie significante
verschillen voordoen op “opleiding". De kleur

Roken
Leefstijl

Voeding

geeft weer of het gevonden verschil voor het

Stress

gezondheidsprofiel significant hoger (oranje)

Zicht

Zicht

of significant lager (groen) is ten opzichte van

Gehoor

Gehoor
Bloeddruk

de andere categorie. Géén kleur (grijs) houdt
in dat er geen significant verschil wordt
gevonden tussen de categorieën of dat de
groep kleiner was dan 10 medewerkers (er
wordt dan geen terugkoppeling gegeven).
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Alcohol

Metingen

Cholesterolgehalte
Glucosegehalte

Gewicht
[1] HBO/WO/Postdoctoraal

[2] MBO/HAVO/VWO

[3] Lager onderwijs/LBO/MAVO

- bewustzijn van gezondheid en leefstijl
Werkvermogen

65%

Hetzelfde als hiervoor

Vitaliteit
Werkstress
Zelfstandigheid

34%

Meer bewust

Afwisseling
Ontwikkelmogelijkheden
Sociale steun van collegas

Minder bewust

Sociale steun van leiding

2%

Werkhoeveelheid
Werkdruk
N = 931

Balans werk-prive
Werk

Emotionele belasting
Ongewenst gedrag
Agressiviteit op de werkvloer
Discriminatie
Beledigingen of spottende grapjes
Ontneming van bevoegdheden

De significantieanalyse geeft weer of er zich

Uitsluiting van groepsactiviteiten

binnen de deelnemerspopulatie significante

Onprettige aanrakingen

verschillen voordoen op de vraag “Ben je

Seksuele grapjes/opmerkingen
Rugklachten

meer of minder bewust van je eigen

KANS
Bewegen

gezondheid en leefstijl, in vergelijking
met de periode voor corona?". De kleur

Roken
Leefstijl

Voeding

geeft weer of het gevonden verschil voor het

Stress

gezondheidsprofiel significant hoger (oranje)

Zicht

Zicht

of significant lager (groen) is ten opzichte van

Gehoor

Gehoor
Bloeddruk

de andere categorie. Géén kleur (grijs) houdt
in dat er geen significant verschil wordt

gevonden tussen de categorieën of dat de
groep kleiner was dan 10 medewerkers (er
wordt dan geen terugkoppeling gegeven).
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Alcohol

Metingen

Cholesterolgehalte
Glucosegehalte

Gewicht
Hetzelfde als hiervoor

Meer bewust

Minder bewust

- thuiswerken voor corona
Niet van toepassing/ik werkte
nooit thuis

85%

1 dag

Werkvermogen
Vitaliteit

8%

Werkstress

2 dagen

3%

Zelfstandigheid

3 dagen

2%

Ontwikkelmogelijkheden

5 dagen

1%

4 dagen

1%

Afwisseling
Sociale steun van collegas
Sociale steun van leiding
Werkhoeveelheid
Werkdruk
N = 931

Balans werk-prive
Werk

Emotionele belasting
Ongewenst gedrag
Agressiviteit op de werkvloer
Discriminatie
Beledigingen of spottende grapjes
Ontneming van bevoegdheden
Uitsluiting van groepsactiviteiten
Onprettige aanrakingen
Seksuele grapjes/opmerkingen

De significantieanalyse geeft weer of er zich

Rugklachten

binnen de deelnemerspopulatie significante

KANS

verschillen voordoen op de vraag “Werkte je

Bewegen

voor corona thuis? Zo ja, hoeveel dagen

Roken
Leefstijl

Voeding

per week?". De kleur geeft weer of het
gevonden verschil voor het gezondheidsprofiel
significant hoger (oranje) of significant lager
(groen) is ten opzichte

van de andere

categorie. Géén kleur (grijs) houdt in dat er
geen significant verschil

wordt gevonden

tussen de categorieën of dat de groep kleiner
was dan 10 medewerkers (er wordt dan geen
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terugkoppeling gegeven).

Alcohol
Stress

Zicht

Zicht

Gehoor

Gehoor
Bloeddruk

Metingen

Cholesterolgehalte
Glucosegehalte
Gewicht
1 dag

2 dagen

3 dagen

4 dagen

5 dagen

Niet van toepassing/ik
werkte nooit thuis

- thuiswerken huidig
Niet van toepassing/ik werk
nooit thuis
1 dag

66%

Werkvermogen
Vitaliteit

9%

Werkstress

5 dagen

7%

Zelfstandigheid

2 dagen

7%

Ontwikkelmogelijkheden

4 dagen

6%

3 dagen

5%

Afwisseling
Sociale steun van collegas
Sociale steun van leiding
Werkhoeveelheid
Werkdruk
N = 931

Balans werk-prive
Werk

Emotionele belasting
Ongewenst gedrag
Agressiviteit op de werkvloer
Discriminatie
Beledigingen of spottende grapjes
Ontneming van bevoegdheden
Uitsluiting van groepsactiviteiten
Onprettige aanrakingen

De significantieanalyse geeft weer of er zich

Seksuele grapjes/opmerkingen

binnen de deelnemerspopulatie significante

Rugklachten

verschillen voordoen op de vraag “Werk je in

Bewegen

KANS

de huidige situatie thuis? Zo ja, hoeveel
dagen per week?". De kleur geeft weer of
het

gevonden

verschil

voor

Roken
Leefstijl

Voeding

het

gezondheidsprofiel significant hoger (oranje)

Stress
Zicht

Zicht

Gehoor

Gehoor

of significant lager (groen) is ten opzichte van
de andere categorie. Géén kleur (grijs) houdt
in dat er geen significant verschil wordt
gevonden tussen de categorieën of dat de
groep kleiner was dan 10 medewerkers (er
wordt dan geen terugkoppeling gegeven).
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Alcohol

Bloeddruk
Metingen

Cholesterolgehalte
Glucosegehalte
Gewicht
1 dag

2 dagen

3 dagen

4 dagen

5 dagen

Niet van toepassing/ik
werk nooit thuis

- gezinssamenstelling
1. Samenwonend met andere volwassene(n)

34%

Werkvermogen

2. Samenwonend met kinderen op
de middelbare school

15%

3. Samenwonend met kinderen op
de basisschool

15%

Zelfstandigheid

4. Samenwonend met oudere kinderen

14%

Ontwikkelmogelijkheden

Vitaliteit
Werkstress
Afwisseling
Sociale steun van collegas

5. Alleen wonend
6. Samenwonend met jonge kinderen

12%

Sociale steun van leiding
Werkhoeveelheid

9%

Werkdruk

N = 931

Werk

Balans werk-prive
Emotionele belasting
Ongewenst gedrag
Agressiviteit op de werkvloer
Discriminatie
Beledigingen of spottende grapjes
Ontneming van bevoegdheden
Uitsluiting van groepsactiviteiten
Onprettige aanrakingen
Seksuele grapjes/opmerkingen
Rugklachten
KANS

De significantieanalyse geeft weer of er zich
binnen de deelnemerspopulatie significante
verschillen

voordoen

het

gevonden

verschil

Roken
Leefstijl

op

“gezinssamenstelling". De kleur geeft weer
of

Bewegen

voor

het

Voeding
Stress
Zicht

Zicht

Gehoor

Gehoor
Bloeddruk

gezondheidsprofiel significant hoger (oranje)
of significant lager (groen) is ten opzichte van
de andere categorie. Géén kleur (grijs) houdt
in dat er geen significant verschil wordt
gevonden tussen de categorieën of dat de
groep kleiner was dan 10 medewerkers (er
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wordt dan geen terugkoppeling gegeven).

Alcohol

Metingen

Cholesterolgehalte
Glucosegehalte
Gewicht
5

1

6

3

2

4

- functie
1. Kantoor
2. Management
3. Montage
4. Overig
5. Meubelstoffeerder
6. Meubelmaker
7. Productie
8. Lijmer / eindcontroleur
9. Logistiek
10. Accountmanager
11. (Machine) Operator
12.(Machinaal) bewerker / Houtbewerker
13. Verkoopmedewerker
14. Platenhal medewerker
15. Monteur TD
16. Klantenservice
17. Spuiter
18. Polijster

11%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
0%

38%

N = 931

Werkvermogen
Vitaliteit

Werkstress
Zelfstandigheid
Afwisseling
Ontwikkelmogelijkheden
Sociale steun van collegas
Sociale steun van leiding
Werkhoeveelheid
Werkdruk
Balans werk-prive
Werk

Emotionele belasting
Ongewenst gedrag
Agressiviteit op de werkvloer
Discriminatie
Beledigingen of spottende grapjes
Ontneming van bevoegdheden
Uitsluiting van groepsactiviteiten
Onprettige aanrakingen
Seksuele grapjes/opmerkingen
Rugklachten
KANS

De significantieanalyse geeft weer of er zich

Bewegen

binnen de deelnemerspopulatie significante
verschillen voordoen op “functie". De kleur

Roken
Leefstijl

Voeding

geeft weer of het gevonden verschil voor het
gezondheidsprofiel significant hoger (oranje)

of significant lager (groen) is ten opzichte van
de andere categorie. Géén kleur (grijs) houdt
in dat er geen significant verschil wordt
gevonden tussen de categorieën of dat de
groep kleiner was dan 10 medewerkers (er
wordt dan geen terugkoppeling gegeven).
45

Alcohol
Stress

Zicht

Zicht

Gehoor

Gehoor
Bloeddruk

Metingen

Cholesterolgehalte
Glucosegehalte
Gewicht
12

11

10

1

16

8

9

2

6

5

3

15

4

14

18

7

17

13

- dienstjaren
10 jaar of langer

Werkvermogen

59%

Vitaliteit

Werkstress
Zelfstandigheid

0-5 jaar

28%

Afwisseling
Ontwikkelmogelijkheden
Sociale steun van collegas

5-10 jaar

Sociale steun van leiding

13%

Werkhoeveelheid
Werkdruk
N = 931

Balans werk-prive
Werk

Emotionele belasting
Ongewenst gedrag
Agressiviteit op de werkvloer
Discriminatie
Beledigingen of spottende grapjes
Ontneming van bevoegdheden
Uitsluiting van groepsactiviteiten
Onprettige aanrakingen
Seksuele grapjes/opmerkingen
Rugklachten
KANS

De significantieanalyse geeft weer of er zich

Bewegen

binnen de deelnemerspopulatie significante
verschillen voordoen op “dienstjaren". De

Roken
Leefstijl

Voeding

kleur geeft weer of het gevonden verschil voor
het

gezondheidsprofiel

significant

hoger

(oranje) of significant lager (groen) is ten
opzichte van de andere categorie. Géén kleur
(grijs) houdt in dat er geen significant verschil
wordt gevonden tussen de categorieën of dat
de groep kleiner was dan 10 medewerkers (er
wordt dan geen terugkoppeling gegeven).
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Alcohol
Stress

Zicht

Zicht

Gehoor

Gehoor
Bloeddruk

Metingen

Cholesterolgehalte
Glucosegehalte
Gewicht
0-5 jaar

10 jaar of
langer

5-10 jaar

Gezondheidsprofiel
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Instrument

Informatie
De Work Limitations Questionnaire (WLQ) meet de mate waarin gezondheidsproblemen de specifieke aspecten van de arbeidsprestaties belemmeren en
de invloed van deze beperkingen op het werk. Dit instrument vraagt de werknemer om een moeilijkheidsgraad aan te geven aan 25 verschillende
werkzaamheden binnen zijn/haar beroep over de laatste twee weken. Deze werkzaamheden/competenties zijn verdeeld over 4 categorieën: time
management, fysieke eisen, mentale eisen en productieve eisen binnen het werk. De score wordt per schaal bepaald, waarna een WLQ-index score
berekend kan worden, wat weer omgezet kan worden in een mate van productiviteitsverlies. Deze kan vergeleken worden met normscores. Score range:
0–100%; 0% de gezondheid beïnvloedt het werk nooit en 100% de gezondheid beïnvloedt het werk altijd [31].

Productiviteitsverlies

WLQ

Werkvermogen

WAI

De Work Ability Index (WAI) is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die het werkvermogen meet van werknemers. De Work Ability Index (WAI)
is in de jaren tachtig ontwikkeld door het Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) in Helsinki. De WAI bevat een aantal vragen die de lichamelijke
en geestelijke (psychische) eisen van het werk, de gezondheidstoestand, vitaliteit en het prestatievermogen in kaart brengen [1,2].

Vitaliteit

UWES

Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Dit is een instrument om de bevlogenheid (en onderliggende factoren vitaliteit, absorptie en toewijding) te
meten, alsook een psychologisch model dat inzicht in de oorzaken en gevolgen van bevlogenheid geeft (Job Demands-Resources Model). Ontwikkeld door
prof. dr. W.B. Schaufeli, arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht [32].

Burn-Out

UBOS

De Utrechtse Burnout Schaal (UBOS) is de Nederlandse versie van de Maslach Burnout Inventory. Het instrument kwantificeert burnout (werkgerelateerde
psychische vermoeidheid). De UBOS bestaat uit drie schalen: Emotionele uitputting, Mentale distantie en Competentie. De UBOS is ontwikkeld door prof.
dr. W.B. Schaufeli en Dr. D. van Dierendonck [33].

Psychosociale arbeidsbelasting

VBBA SWING

De vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid (VBBA) is de gouden standaard voor werkbelevingsonderzoek in Nederland en wordt door NIPED
gebruikt om werkhoeveelheid, afwisseling, zelfstandigheid, emotionele belasting, sociale steun en ontwikkelmogelijkheden te inventariseren [34,35]. De
werk-privé balans wordt in kaart gebracht d.m.v. de SWING vragenlijst, ontwikkeld door prof. dr. S. Geurts van de Universtiteit Nijmegen [36].

Klachten aan bewegingsapparaat

VBA SALTSA

Voor fysieke belasting die rugklachten kan veroorzaken wordt de NCVB richtlijn voor arbeidsgebonden rugklachten gevolgd [37]. Vragen afkomstig uit de
VBA [38] en SALTSA checklist worden gebruikt voor het in kaart brengen van deze klachten [39].

Angst en depressie

K10

The Kessler Psychological Distress Scale (K10) is een vragenlijst die depressieve klachten en angstklachten meet, in de maand voorafgaand aan het
onderzoek. De K10 maakt gebruik van de 5 punts Likert antwoordschaal (altijd, meestal, soms, af en toe, nooit). Dit instrument is ontwikkeld door R.
Kessler, hoogleraar Health Care Policy, Harvard Medical School, Boston, USA [40].

Lichamelijke klachten

VAS

Visual Analogue Score (VAS). Het instrument brengt lichamelijke klachten in kaart. Op een schaal (lijn) kan worden aangegeven, hoe de pijn ervaren
wordt. De schaal heeft een minimum van 0 (geen pijn) tot een maximum van 10 (ondraaglijke pijn) [41].
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Instrument

Informatie

Depressie

PHQ-2

Patiënten Gezondheids Vragenlijst (Patiënts Health Questionnaire - PHQ- 2) is een gevalideerde screeningstest om de aanwezigheid van depressieve
symptomen bij volwassenen te meten. De zelfinvullijst is vertaald en genormeerd voor het Nederlands. Het instrument meet de frequentie van het
voorkomen van depressieve symptomen in de laatste 2 weken. De PHQ-2 is gebaseerd op de criteria van DSM-IV [42].

Bewegen

NNGB

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) geeft een algemeen advies omtrent bewegen en gezondheid. De NNGB is in 1998 vastgesteld en werd
afgeleid van internationale richtlijnen. De norm verschilt per leeftijdsgroep en is vastgesteld op minimaal 5 dagen in de week 30 minuten matig intensief
bewegen. De adviezen zijn gebaseerd op het bevorderen van wandelen, fietsen, tuinieren, zwemmen e.d. [13].

Alcohol

Norm
aanvaardbaar
alcohol-gebruik

De Gezondheidsraad heeft een norm gesteld voor aanvaardbaar alcoholgebruik. Deze norm adviseert gezonde volwassen mannen en vrouwen niet
meer dan 1 standaardglas alcohol per dag te drinken. Deze hoeveelheden veroorzaken weinig risico's voor de gezondheid [15].

Alcohol

Five-Shot Vragenlijst is een anamnese en brengt het problematische alcoholgebruik in kaart. In vijf vragen wordt er gekeken naar de functie die het
5- Shot Vragenlijst alcoholgebruik heeft. De maximumscore is 7. Als iemand een score heeft van 2.5 of groter dan kan alcoholmisbruik of -afhankelijkheid worden vermoed
[16].

Voeding

Richtlijn gezonde
voeding

Richtlijn gezonde voeding spreekt over de ‘voedingsnorm’. De voedingsnorm is een verzamelnaam voor o.a. de volgende referentiewaarden: energie en
voedingsstoffen (groente, fruit, vis, graanproducten, verzadigde vetten en transvetten, gemiddelde zoutbehoefte, aanbevolen hoeveelheid, adequate
inneming én aanvaardbare bovengrens van inneming [15].

Stress

INTERHEART

De vragen behorend bij de INTERHEART-studie richten zich op psychologische stress zoals financiële problemen en stress op het werk [43].
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