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CvdB/JR dossier: BBZ CONNEXXION - Connexxion 

Geachte lezer, 

Gaarne uw aandacht voor het volgende 

U heeft in een deel van uw provincie concessie verleend aan Connexxion Taxi Services B.V. om 
het busvervoer te verzorgen. Een aantal van de chauffeurs van deze vervoerder heeft zich bij 
ondergetekende gemeld met het verzoek om hun belangen te behartigen. De bussen, Mercedes 
Sprinter City 35, die aan de eisen voldoen die u in de concessie heeft genoemd voldoen niet aan 
de norm NEN 5526. Hierdoorzijn er bij een aantal van de chauffeurs lichamelijke problemen 
ontstaan. In de bijgevoegde brief en bijlage aan Connexxion Taxi Services B .V. hebben wij 
namens de chauffeurs het bedrijf preventief en collectief aansprakelijk gesteld voor de lichamelijke 
problemen die bij hen zijn ontstaan of kunnen gaan ontstaan bij het in dienst houden van deze 
bus 

Wij verzoeken u in het programma van eisen bij het opstellen van en het verlenen van een nieuwe 
concessie rekening te houden met de hierboven genoemde norm NEN 5526 en de huidige 
concessiehouder hierop aan te spreken. 

Deze brief is eveneens verzonden aan de Gedeputeerde Staten van uw provincie en aan het OV-

bureau. 

C. van der Brug 
Schaderegelaar BBZ FNV 

Bijlagen 

E.K. van Eijbergen 
Bestuurder FNV Bondgenoten 
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CTS Hoogeveen 
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E-mail 
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Ons kenmerk 

Onderwerp 

7 december 2011 
020 - 58 16 692 (ma t/m do 8:30-16:00 uur-vrijdag 8:30-12:00 uur) 
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CvdB/JR dossier: BBZ CONNEXXION - Connexxion 
Preventieve collectieve aansprakelijkstelling 

Bureau 
Beroepsziekten 

Bezoekadres 
Naritaweg 10 
1043 BX Amsterdam 

Postadres 
Postbus 58096 
1040 HB Amsterdam 

T 020 58 16 692 
F 020 58 16 693 
E info@bbz.fnv.nl 

KvK 34131069 
Algemene Voorwaarden 
ged. ondernr. 133/2000 

SNS bank : 87.85.65.612 
Derdenrek.: 87.85.65.736 

Geachte heer Sleyster, 

FNV Bondgenoten wendde zich tot ons bureau namens een aantal van uw chauffeurs met het 
verzoek hun belangen te behartigen binnen het kader van een door hen ontwikkelde en mogelijk 
te ontwikkelen beroepsziekte. Wij hebben dit verzoek in behandeling genomen. 

Inmiddels hebben wij onderzoek gedaan naar de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs en 
hebben wij dit vastgelegd in de hierbij gevoegde rapportage. De arbeidsomstandigheden van de 
chauffeurs voldoen niet aan de eisen die hieraan gesteld mogen worden. In deze brief komen wij 
hier nader op terug. 

Sinds de invoering in juli 2011 van de Mercedes Sprinter City 35 is er bij de chauffeurs sprake van 
diverse lichamelijke klachten. Dit betreft klachten aan de nek, schouder, rug, heupen, benen, knie, 
arm en hoofdpijn. 
De klachten van de chauffeurs ontstaan door de slechte ergonomie van de werkplek van de 
chauffeurs, de buscabine, en wel onder andere door blootstelling aan trillingen. Met andere 
woorden; door de gebrekkige arbeidsomstandigheden is zich bij alle chauffeurs een beroepsziekte 
aan het ontwikkelen. Het betreft hier zoals hierboven beschreven inmiddels diverse lichamelijke 
klachten. Namens de chauffeurs die rijden op de stadsdienst te Hoogeveen en Meppel stellen wij 
u dan ook aansprakelijk voor de door hen geleden en nog te lijden materiele en immateriele 
schade die het gevolg is van de nu reeds ontwikkelde en nog te ontwikkelen beroepsziekte. 

Niet alleen de chauffeurs zijn ontevreden, maar ook de passagiers geven bij de chauffeurs aan dat 
zij zich niet prettig voelen in de bus en wel mede door het vele gehobbel van de bus over de 
drempels. Bovendien voelen de passagiers zich niet meer veilig in deze bus. De bussen zijn aan 
de kleine kant, zowel qua aantal passagiers die vervoerd kunnen worden als de ruimte in de bus. 
Er is sprake van te weinig plaats in de bussen voor passagiers en rollators en kinderwagens / 
buggy's. Hierdoor ontstaan de nodige irritaties bij de passagiers en mede daardoor is er de laatste 
tijd een toename van agressie van de passagiers richting bus en chauffeurs. Het is bij de 
chauffeurs bekend dat er door passagiers regelmatig wordt geklaagd bij de directie van CTS. Met 
de klachten wordt volgens de chauffeurs niets gedaan. CTS verliest hierdoor nu al passagiers. 

CTS is bekend met het feit, in ieder geval al sinds december 2010, dat de ingevoerde Mercedes 
Sprinter City 35 niet aan de norm NEN 5526 voldoet. Toch heeft u deze bus aangeschaft en 
ingevoerd op de genoemde stadsdiensten. Hiermee schendt u de zorgplicht jegens de chauffeurs. 
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Bureau 
Beroepsziekten sua 

Ook onttrekt CTS zich hiermee aan de CAO Openbaar Vervoer 2009-2010 waarin de afspraak is 
gemaakt dat nieuwe bussen zullen voldoen aan de norm NEN 5526. 

In de hierbij gevoegde rapportage vooronderzoek, welke is opgemaakt naar aanleiding van een 
gesprek te Hoogeveen op 29 September 2011 met 12 chauffeurs die alien rijden op de genoemde 
stadsdiensten en na bestudering van diverse documenten en literatuur, hebben wij uitvoerig 
beschreven wat de problemen van de chauffeurs op deze bus zijn. Bovendien hebben wij in de 
rapportage aangegeven welke maatregelen u kunt treffen om het ontstaan van een beroepsziekte 
alsnog te voorkomen. De volgende maatregelen kunt u treffen: 

Een bus aanschaffen waarbij de cabine en stoel voldoen aan de NEN 5526 
Zorgen voor luchtvering in plaats van bladvering 
Taakroulatie met andere bussen, niet zijnde de Pro City/ Frysker of Optare 
Chauffeurs niet te lang achtereen op deze bus laten rijden 
Zorgen voor overleg met de gemeentes i.v.m. de aanleg van drempels en andere 
verkeersvertragende obstakels 

Deze preventieve collectieve aansprakelijkstelling is gebaseerd op artikel 7:658 BW en artikel 
7:611 BW. 

Gezien het bovenstaande verzoeken wij en zonodig eisen wij van u dat u binnen 4 weken na 
dagtekening zorgdraagt voor het aanpassen van de bussen en wel aan de norm NEN 5526 c.q. de 
bussen te vervangen door andere bussen die wel aan de eisen voldoen. Indien u hiertoe niet 
bereid bent zullen wij niet schromen om een kort geding tegen u op te starten namens de 
chauffeurs en dan zullen wij eisen dat de bussen direct uit de dienstregeling worden gehaald. 

De wetgever heeft bepaald in art. 3:310 BW dat de subjectieve verjaringstermijn van deze schade 
vijf jaar bedraagt. Teneinde te voorkomen dat de vorderingen van de individuele werknemers 
verjaren deel ik hierbij namens hen mee dat zij onverkort hun rechten op schadevergoeding en 
nakoming van de verbintenis(sen), een en ander conform de artikelen 3:310 en 3:317 lid 1 BW, 
handhaven. Deze mededeling is uitsluitend bedoeld om de (eventuele) verjaring van het recht op 
schadevergoeding te stuiten. 

Uw spoedige bericht wachten wij af. 

Hoogachtend, 

C. van der Brug E. K. van Eijbergen 
Schaderegelaar BBZ FNV Bestuurder FNV Bondgenoten 

Bijlage: rapportage 

c.c. CTS B.V., Connexxion Openbaar Vervoer N.V, Connexxion Holding N. V., OV bureau, 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Provincie Drenthe. 
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Rapportage vooronderzoek 

1. Algemene gegevens 

Dossiemummer 
Beroepsziekte 

Rapporteur 
Datum arbeidsanamnese 

Namen buschauffeurs 

Aansprakelijk geachte werkgever 

Functieomschrijving 
CAO 

BBZ CONNEXXION 
Diverse lichamelijke klachten 

Mw. Drs. M. Schooneveldt Prof M Ergonomics 
29-09-2011 

Peter Lubberts 
Dhr. R. Venema 
Greet Benjamins 
Dhr. H.J. Jonkers 
Christian Nieuwenweg 
Hans Miedema 
Dhr. J.H. Lanting 
Arian van Rijzewijk 
Martijn Mulder 
Dhr. F. Haveman 
Henri Seubers 
Diana Vos 
Marcel Burgers (niet aanwezig bij vergadering, alleen per e-mail) 
Harm Peter Bork (niet aanwezig bij vergadering, alleen per e-mail) 

CTS Hoogeveen 
Europaweg 3B 
7903 TD Hoogeveen 

buschauffeur 
Openbaar Vervoer (12 chauffeurs) 
Besloten Vervoer (6 chauffeurs) 

Op 29-09-2011 is er gesproken met 12 chauffeurs die alien in Hoogeveen en Meppel rijden voor Connexxion Taxi 
Services (CTS). Onderstaande rapportage is het resultaat van het gesprek met deze 12 chauffeurs. Tijdens het 
gesprek bevestigden de chauffeurs elkaars bevindingen. Twee van de aanwezige chauffeurs waren een dame, de 
rest heren. 

2. Samenvatting 
Sinds de invoering van de Mercedes Sprinter City 35 hebben alle aanwezige chauffeurs lichamelijke klachten 
ontwikkeld. Dit betreft klachten aan de nek, schouder, rug, heupen, benen, knie en arm en hoofdpijn. Al voor de 
levering van de bus in Hoogeveen en Meppel was bekend dat de cabine en de stoel niet aan de normen voldoen. 
Desondanks heeft CTS deze bus toch aangeschaft. Eenmaal in gebruik genomen ontstonden dan ook al snel 
diverse lichamelijke klachten. De chauffeurs hebben allemaal last van de nek en benen en bijna allemaal 
rugklachten doordat de cabine niet ergonomisch is ingericht, de stoel onvoldoende instelbaar is en door de 
blootstelling aan lichaamstrillingen. Niet alleen de chauffeurs zijn ontevreden, ook de passagiers. CTS verliest 
hierdoor zelfs passagiers. Bij CTS is sinds december 2010 in ieder geval bekend dat de Mercedes Sprinter City 35 
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niet aan de NEN 5526 voldoet, desondanks ondemeemt CTS onvoldoende actie om te voorkomen dat de 
buschauffeurs ziek worden van het rijden op deze bus. Hiermee schendt CTS de zorgplicht. Ook heeft CTS zich 
niet aan de CAO Openbaar Vervoer 2009-2010 gehouden door een nieuwe bus aan te schaffen die niet aan de 
NEN 5526 voldoet. 

3. Verloop klachten en ziekte 

Sinds de invoering van de Mercedes Sprinter City 35 (hierna te noemen Mercedes Sprinter) in juli 2011 
hebben de aanwezige buschauffeurs van CTS lichamelijke klachten ontwikkeld. Alle aanwezige chauffeurs 
geven aan last te hebben van een doof been. Zeven van hen hebben ook geregeld kramp in de kuiten. Ook 
hebben alle 12 chauffeurs last van de nek. Bij acht van deze chauffeurs stralen de nekklachten ook uit naar 
de schouder en de chauffeurs hebben dan ook schouderklachten. Elf van de 12 chauffeurs heeft ook last 
van hun rug. Meerdere chauffeurs rijden met pijnstillers en ook loopt er al een chauffeur bij de 
fysiotherapeut. De fysiotherapeut geeft volgens deze chauffeur aan dat behandelen weinig nut heeft, zolang 
zij op de bus blijft rijden die de klachten veroorzaakt. Daarnaast is er nog een chauffeur die last heeft van de 
heupen, geven nog twee chauffeurs aan last te hebben van de knie, drie hebben geregeld hoofdpijn na een 
dienst en enkele chauffeurs voelen zich volledig door elkaar geklotst van binnen na een dienst of komen 
chagrijnig van de bus af. Een chauffeur tot slot geeft aan last te hebben van een doof gevoel in de arm. 
Twee buschauffeurs waren niet aanwezig bij de vergadering, maar hebben wel op de conceptversie van 
deze rapportage gereageerd. Ook zij geven aan klachten te hebben aan nek, schouder, rug, knieen en pols. 

Meerdere werknemers zijn al bij de bedrijfsarts geweest. Bij de heer Jonkers is er sprake van een toename 
van klachten na het rijden in de nieuwe (Mercedes Splinter) bus. De heer Seubers is naar het 
arbeidsomstandighedenspreekuurgegaan om hetsignaal af te geven van de ervaren knelpunten op de 
werkplek. Door de ervaren knelpunten ervaart betrokkene klachten aan het houdings en bewegingsapparaat. 
Eind oktober hebben drie buschauffeurs zich ziek gemeld. Het bet/eft mevrouw Benjamins en de heer 
Miedema en Mulder. De eerste twee zijn door de werkgever al gepusht om gedeeltelijk hun werk weer te 
hervatten, ondanks de klachten. 

4. Werksituatie en belastende omstandigheden 

□ Aard van de werkzaamheden bij aansprakelijk geachte werkgever 

Er is gesproken met 12 buschauffeurs die alien werkzaam zijn in Hoogeveen en Meppel. De lengte van het 
dienstverband van de chauffeurs varieert van vijf tot meer dan 30 jaar. De buschauffeurs rijden met de bus 
langs een vaste route en stoppen bij de haltes waar passagiers in en uit willen stappen. Er wordt geschat dat 
bij 80% van de haltes passagiers in of uit willen stappen. In Hoogeveen en Meppel zijn twee lijnen. In 
Hoogeveen zijn er 26 haltes op de route en in Meppel 24 haltes. Lijn 2 rijdt in Hoogeveen een groot deel van 
de dag vier keer per uur. Deze lijn wordt dan dus versterkt. In Hoogeveen is een ronde een half uur, in Meppel 
een uur. In Meppel rijden twee bussen met allebei lijn 1, die tegen elkaar inrijden. 

De chauffeurs geven aan dat ze gemiddeld op een halte 20-30 seconden stil staan. Van de 26 haltes die 
Hoogeveen heeft, waar bij 80% van de haltes passagiers in en/ of uit willen stappen komt het neer op 6.56 
min tot 10.24 min per half uur dat er stilgestaan wordt. De tijd dat er gereden kan worden voert de route voor 
het grootste deel van de tijd door 30 km zones en langs vele drempels. In Meppel zitten er 24 drempels op de 
route van een uur. Op een dienst van 7,5 uur komt dit neer op 180 drempels op en 180 drempels af. In 
Hoogeveen zitten er 25 drempels op de route van lijn 1 en 2 samen, die afwisselend worden gereden. Dus per 
uur 25 en op een voile dienst van 7,5 uur 187,5 drempels op en 187,5 drempels af. Dit zorgt voor een 
behoorlijke extra trillingsbelasting voor de chauffeurs. Een bus trilt al van nature, maar over drempels rijden 
zorgt voor extra trillingen. Ook wordt er veel op klinkerwegen gereden, met name in Meppel. De chauffeurs 
hebben dan het gevoel volledig door elkaar geschud te worden, met name ook in zijwaartse richting wordt de 
bus door hen als instabiel ervaren. Ook de klinkers zorgen voor extra trillingen ten opzichte van en asfaltweg. 
De Mercedes Sprinter is in Hoogeveen en Meppel voorzien van bladvering. In vergelijking met de luchtvering 
die zij op eerdere bussen hebben gehad, is dit een duidelijke verslechtering. De stoel zelf, eigen stoel van 
Mercedes zelf, heeft slechts minimale vering. De chauffeurs geven verder aan regelmatig te hard te moeten 
rijden omdat ze anders niet op tijd rond zijn. Hierdoor wordt de trillingsbelasting op de klinkerwegen weer 
verhoogd. Bekeuringen moeten zij echter uit eigen zak betalen. Er is geen rijtijdmeting gedaan om te kijken of 
het ook daadwerkelijk in de praktijk mogelijk is om de dienstregeling binnen de daarvoor gestelde tijd uit te 
voeren. In Hoogeveen is er onlangs nog een nieuwe halte bijgekomen, maar de tijden op de andere haltes zijn 
niet aangepast. 
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Wanneer de bus stopt bij een halte, dan draait de buschauffeur zich naar de binnenkomende passagiers om 
hen te begroeten en indien nodig de strippenkaart af te stempelen. De strippenkaart blijft in Hoogeveen en 
Meppel nog in gebruik tot 03-11-2011. Losse kaartverkoop zal ook na 03-11-2011 blijven. Naar schatting 
maakt op dit moment nog 40-50% van de passagiers gebruik van de strippenkaart. Er zit geen 
draaimechanisme onder de stoel, de chauffeurs moeten dus vanuit nun rug draaien. Daarbij zit de deur 
volgens de chauffeurs te ver naar achteren. Hierdoor moeten zij nog verder draaien vanuit de nek en de arm 
ver uitstrekken om de strippenkaart of wisselgeld aan de passagiers te kunnen geven. Verder was er bij de 
instructie aangegeven dat de betaaltafel instelbaar zou zijn. In de praktijk blijkt dit echter vrijwel onmogelijk te 
zijn. De betaaltafel is voor vele chauffeurs te hoog en de chauffeurs moeten nu veel met hun pols draaien bij 
betaalhandelingen. 
De chauffeurs voorzien echter nog meer problemen wanneer de OV-chipkaart straks in november volledig 
wordt ingevoerd. De Mercedes Sprinter heeft slechts een deur, alleen voor in de bus. De mensen moeten 
straks allemaal in en uit checken bij een automaat en in- en uitstappen door dezelfde deur. Hierdoor zullen 
passagiers langer moeten wachten. Ook nu zijn er al problemen door het feit dat er maar een deur 
beschikbaar is. Deze deur kan overigens pas open 4 seconden nadat dat de bus volledig stil staat. Voor 
passagiers die buiten in de regen staan te wachten is dit lang en ook bij calamiteiten is dit te lang. Wanneer er 
op dit moment meerdere kinderwagens en/ of rollators in de bus staan en er wil er eentje uit die achteraan 
staat, dan moeten eerst de andere passagiers er uit. Dit kost veel tijd en veroorzaakt veel ergernissen zowel 
bij de chauffeurs als bij de passagiers. 

□ Werkplek/ werkomge ving/ hulpmiddelen 

De buschauffeurs in Hoogeveen en Meppel zijn sindsjuli 2011 werkzaam op de Mercedes Sprinter City 35. Er 
zijn vijf van deze bussen beschikbaar. Als reservebus is er nog een Frysker/ Pro City beschikbaar. 

De chauffeurs geven aan dat de stoel van de Mercedes Sprinter onvoldoende instelbaar is. De stoel kan niet 
draaien, de zitdiepte wordt als te kort ervaren. Het schot achter de stoel zit vast en staat niet ver genoeg naar 
achteren, waardoor lange chauffeurs de stoel niet ver genoeg naar achteren kunnen zetten. Aan de linkerzijde 
is er geen armleuning beschikbaar, waardoor de arm niet kan steunen. Aan de rechter zijde zit wel een 
armleuning, maar deze is niet in hoogte verstelbaar. De stoel is wel instelbaar naar gewicht, maar verder niet 
in hoogte. De chauffeurs zijn wel tevreden over de stoelverwarming. De stoel is minimaal van vering voorzien. 

Naast de stoel zou ook de betaaltafel instelbaar zijn. Dit is onvoldoende het geval. Hierdoor zitten met name 
de kleinere chauffeurs met te hoge betaaltafels. Verder is ook het stuur onvoldoende in te stellen. Het stuur 
kan niet ver genoeg naar beneden voor enkele van de aanwezige chauffeurs. Aangezien de stoelleuningen 
ontbreken of niet in te stellen zijn, werken de chauffeurs de gehele dienst met ongesteunde armen wat 
belastend is voor de nek en schouders. Het gaspedaal is een hangend pedaal. Sommige chauffeurs zetten 
hun voeten scheef op het pedaal, omdat ze anders kramp in de kuiten krijgen. Meerdere chauffeurs hebben 
sinds de invoering van deze bus geregeld kramp in de kuiten. 

Verder wordt door de buschauffeurs de plaatsing van de verschillende knoppen als onlogisch en onpraktisch 
ervaren. Zo zit het stop-lampje (het signaal dat passagiers uit willen stappen) achter het stuur, waardoor het 
slecht te zien is en waarvoor de nek in een ongunstige houding gehouden moet worden om het lampje te 
kunnen zien. Voor de mensen in een rolstoel zit er een aparte stopknop. Echter wanneer passagiers op de 
klapstoeltjes gaan zitten, dan stoten zij met de arm tegen die knop en moet de chauffeur voor niets stoppen. 
Dit veroorzaakt ergernissen. Ook het knopje op de deur open en dicht te doen zit achter het stuur. Beide 
knopjes zijn slecht te zien en te bedienen. De bediening van de film voor de bus zit onder de versnellingspook 
en onder de betaaltafel zit een touchscreen. De chauffeurs moeten dus ongunstige werkhoudingen aannemen 
om de verschillende programma's te kunnen bedienen. Verder hebben een aantal chauffeurs al meerdere 
malen met hun linkervoet tegen de alarmknop gestoten, wanneer zij even een andere houding proberen te 
vinden met hun been, waardoor er een vals alarm ontstaat. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Wanneer 
er te veel valse meldingen zijn, dan wordt een echte melding mogelijk niet meer serieus genomen met alle 
gevolgen van dien. 

Daarnaast zijn er nog kleine irritaties zoals onvoldoende ruimte voor de werktas, die bovendien op een plek 
staat dat deze gemakkelijk meegenomen kan worden. Ook zijn er chauffeurs die aangeven dat zij hun jas niet 
goed kwijt kunnen: zij willen er niet tegen aanzitten en ook niet dat passagiers, die met de handen langs het 
schot kunnen, waardevolle spullen uit de jas kunnen halen. 

's Avonds hebben de chauffeurs veel last van reflecties in de ruit. De chauffeurs zien alles wat er in de bus is, 
maar niet het verkeer buiten de bus. Ook verkeer dat van rechts komt is moeilijk te zien, doordat er aan de 
rechterzijde een brede spijl zit. Overdag is het een probleem dat er slechts ter hoogte van de chauffeur in 
zonneklep aanwezig is. Er is geen zonwering over de volledige breedte van de bus en ook aan de zijkant is er 
geen zonwering. De aanwezige zonneklep is ook massief en niet zoals met de meeste zonwering dat er nog 
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wel doorheen gekeken kan worden. Hierdoor wordt het zicht op sommige verkeerslichten belemmerd. Aan de 
zijruit is er ook geen zijruitverwarming, zodat met vochtig weer de ruit al snel beslagen is. Dit belemmert het 
zicht op het overige verkeer, zodat gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De kleinere chauffeurs zien daarbij 
ook de voorkant van de bus niet goed, omdat het dashboard schuin omhoog loopt. Ook dit zorgt ervoor dat 
het zich belemmerd wordt. 

□ Werkdruk/ werktempo 

De chauffeurs gaan sinds de invoering van de Mercedes Sprinter met minder plezier naar hun werk. Sinds ze 
met de nieuwe bussen rijden ervaren de chauffeurs duidelijk een toename in agressie van de passagiers naar 
hen toe. Aangezien de Mercedes kleiner is, met een maximum van 22 passagiers, waar in de vorige Procity 
nog 33 passagiers mee konden, moeten de bussen vaker doorrijden omdat ze vol zijn. Wanneer de 
chauffeurs meer passagiers meenemen dan de toegestane 22 en er gebeurt iets, dan is de chauffeur 
verantwoordelijk. Verder klagen de passagiers ook over de slechte vering en zijn de zitplaatsen smaller 
geworden. Ook ontstaat er vertraging bij het in en uit stappen, omdat er slechts een deur is. Vooral wanneer 
er meerdere kinderwagens of rollators in de bus zijn. Voor mensen met een rollator is het daarbij een stuk 
lastiger geworden om in de bus te komen. De wielen van deze bus steken uit ten opzichte van de basis van 
de bus. Hierdoor ontstaat er altijd een gat tussen de rand van de stoep en de ingang van de bus. Wanneer ze 
dan vanaf de straat proberen in te stappen is de instap te hoog voor bejaarden, minder validen, mensen met 
een rollator of kinderwagen. Wanneer de passagiers hier over klagen, krijgen ze te horen dat de chauffeur dan 
maar even moet helpen. De chauffeur kan echter moeilijk van zijn plek komen. Aan de linkerzijde zit een deur 
waardoor zij kunnen instappen, maar voor enkele chauffeurs is dit een erg lastige instap in verband met de 
hoogte. Aan de binnenzijde is het daarentegen weer erg smal. Bovendien kost het de chauffeur veel tijd om 
van zijn plek te komen, de rollator (soms zwaar beladen) in de bus te zetten en weer op zijn plek te gaan 
zitten. In de bus is er vervolgens nog een opstapje om bij de zitplaatsen te komen. Hier zijn al meerdere 
passagiers over gestruikeld. Het wordt voor de chauffeur dan nog moeilijker om op tijd te rijden. Ook kunnen 
zij op deze manier niet de service verlenen die zij aan de klanten zouden willen verlenen. 

Dit in combinatie met de slechte ergonomie van hun werkplek en de blootstelling aan trillingen, maakt dat veel 
chauffeurs stress ervaren, hoofdpijn krijgen en chagrijnig van de bus afkomen. Wanneer de chauffeurs met 
vertraging terug komen van een rit, dan gaat dit ten koste van hun pauze. Soms moet er ook direct van bus 
gewisseld worden. Dan is er weinig tijd om de stoel naar behoren in te stellen. Dit heeft tot gevolg dat 
sommige chauffeurs de stoel niet meer instellen, sommige chauffeurs dit tijdens het rijden doen en weer 
andere chauffeurs wel de tijd nemen om de stoel in te stellen en dan te laat vertrekken. Alle drie de varianten 
kennen grote bezwaren voor ofwel gezondheid, ofwel veiligheid ofwel grotere kans op agressie en meer 
werkdruk. 

□ Werktijden/ Pauze 

De chauffeurs die aanwezig zijn werken deels fulltime en deels parttime. 

De bussen rijden vanaf 5.40. In Meppel tot 22.15 en in Hoogeveen tot 22.38. Er zijn 10 verschillende diensten. 
Op het moment van schrijven van de rapportage zijn de diensttijden als volgt: 

Dienst Tijd 1
e Pauze 2

e Pauze 
4001 05.40-13.46 08.42 - 09.14 (32 min) 12.14 - 12.44 (30 min) 
4002 13.39-21.15 17.43-18.15 (32 min) 
4003 05.39-13.42 09.41 -10.30 (49 min) 
4004 14.40-22.59 18.13 -18.45 (32 min) 
4005 06.27-14.45 08.12 - 08.44 (32 min) 11.44 - 12.14 (30 min) 
4006 13.44 - 22.36 15.45 - 16.30 (45 min) 19.28 - 22.00 (32 min) 
4007 06.44-14.12 08.27 - 08.55 (28 min) 10.28 - 11.00 (32 min) 
4008 15.14-23.33 16.28 - 17.00 (32 min) 20.27-20.44 (17 min) 
4009 08.12-15.46 11.27 - 11.44 (17 min) 12.42 - 13.15 (33 min) 
4010 15.44-23.33 17.27 - 17.45 (18 min) 19.12 - 19.30 (18 min) 

De pauzes varieren in lengte van 17 tot 49 minuten. Daarbij wordt opgemerkt dat de pauzes vaak korter 
worden door vertragingen en dat je ook nog van de plek waar de bus geparkeerd moet worden naar de 
kantine en terug moet lopen. Deze tijd gaat van de tijd af dat je daadwerkelijk de tijd hebt om in de kantine iets 
te eten of te drinken. 
De bus chauffeurs zitten 0.36 uur tot 4.04 uur achter elkaar op de bus. In totaal zitten zij 5.35 - 7.47 u per dag 
daadwerkelijk op de bus (exclusief pauzes). 

5. Onderbouwing 
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Op 1 december 2010 heeft Teun van der Wekken een presentatiegehouden. Dit was de rapportage meting 
buscabines. EvoBus had Gezond Transport gevraagd de buscabines te testen op ergonomische aspecten. De 
bussen zijn opgemeten op vlak terrein. Ook de Mercedes Sprinter is hierbij opgemeten. De buscabine is op 26 
punten beoordeeld. Uit deze presentatie blijkt dat de bus in relatie tot de NEN 5526 op 15 punten groen 
scoort, op 3 plekken oranje en op 8 plekken rood. Dit betekent dat op 31% van de punten de bus onvoldoende 
scoort en dat op 12% er actie gewenst is om verbeteringen toe te passen. Deze presentatie is van 01-12-
2010, dus voordat de bussen in Hoogeveen/ Meppel kwamen. De werkgever was dus op de hoogte dat er 
flink wat bezwaren kleefde aan deze bus en dat de bus op een aantal punten niet aan de NEN 5526 voldoet. 
Ook uit het rapport van de Arbo Unie van 12-10-2011 blijkt dat de stoel niet aan de normen voldoet. De 
zittingdiepte scoort rood en voldoet dus niet aan de norm. Dit is in strijd met afspraken die gemaakt zijn in de 
CAO Openbaar Vervoer 2009-2010. Een deel van de chauffeurs die bij CTS in dienst zijn vallen onder deze 
CAO. In artikel 89 A van de CAO staat dat buscabines van nieuw materieel minimaal aantoonbaar horen te 
voldoen aan een van de bestaande normen, zijnde NEN 5526, NEN-ISO 16121 of VDV 234. De Mercedes 
Sprinter waar de chauffeurs nu mee moeten rijden is nieuw aangeschaft tijdens de looptijd van deze CAO. 
CTS heeft zich dus niet aan de CAO gehouden. 

Slechts enkele weken na de invoering van de Mercedes Sprinter in Hoogeveen en Meppel komen de eerste 
buschauffeurs al bij de bedrijfsarts met klachten. Bij een buschauffeur betreft het een toename van klachten, 
bij een andere chauffeur gaat het om nieuwe klachten. Deze chauffeur geeft tijdens het 
arbeidsomstandighedenspreekuur op 27-07-2011 duidelijk het signaal af diverse knelpunten ter ervaren. De 
bussen zijn onvoldoende in te stellen en de vering is onvoldoende. De bedrijfsarts adviseert in dit geval dan 
ook om verder stappen te zetten en hij adviseert een werkplekonderzoek door een arbeidsadviseur of 
ergonoom om de geschetste situatie in kaart te brengen en hierin te adviseren. 

Begin augustus houdt een van de chauffeurs, de heer Lubberts, een inventarisatie onder zijn collega's. Hier 
komen 8 reacties op met diverse klachten over de instelbaarheid van de stoel en ook geven enkele chauffeurs 
aan klachten te ontwikkelen aan het houding en bewegingsapparaat. 

Eind augustus heeft er een werkplekonderzoek plaatsgevonden. Niet bij de chauffeur waarbij de bedrijfsarts 
dat adviseerde, de heer Seubers, maar bij de heer Jonkers, die begin juli zich ook met een toename van 
klachten bij de bedrijfsarts had gemeld. Mondeling had de heer Winkes die namens de Arbo Unie het 
onderzoek heeft uitgevoerd richting de chauffeur al aangegeven dat de bus niet deugde. Dit komt overeen met 
de bevindingen zoals deze op papier zijn gezet. De bevindingen van de arbeidshygienist/ veiligheidskundige 
van de Arbo Unie zijn zeer duidelijk en komen overeen met de omstandigheden zoals deze onder punt vier 
van dit rapport zijn beschreven. Uit het rapport van 12-10-2011 blijkt dat de stoel niet aan de NEN-norm 
voldoet, de zittingdiepte is onvoldoende instelbaar. Daamaast zijn er een aantal kanttekeningen bij de 
ergonomie van de cabine. Zo is er geconstateerd dat 

De stoel en de bus mechanisch zijn geveerd. De instelling van het veermechanisme van de stoel op het 
gewicht van de medewerker is gezien de instellingsverdeling niet gemakkelijk. De combinatie van de 
mechanische vering van stoel en bus en het wegdek zijn tijdens de proefrit kwalitatief beoordeeld. De 
indruk die hierbij ontstaat, is dat met name op ongelijk wegdek en bij verkeersdrempels het niveau van 
trillen en schokken de grenswaardes zal overschrijden. Zelfs als de chauffeur het rijgedrag bij drempels 
maximaal aanpast lijkt de trillingsbelasting hoog. Dit subjectieve deskundigheidsoordeel kan echter alleen 
met behulp van trillingsmetingen volledig geobjectiveerd worden. 
In de cabine geen armleuning ter linkerzijde aanwezig is, waardoor de linkerarm onvoldoende 
ondersteund wordt, waardoor er een hoge schouder en nekbelasting kan ontstaan. 
De bus schudt vrij gemakkelijk bij o.a. voile klinkerwegen en helt gemakkelijk over in bochten. Hierdoor 
ontstaat er een horizontale trillingsbelasting en moet men zich als het war schrap zetten in de stoel, 
waardoor er een te gefixeerde houding ontstaat. 
De betaaltafel is zo geconstrueerd dat men met de hand klem komt te z/ffen als men de stempel moet 
pakken. Ook is de betaaltafel alleen met veel kracht van positie te veranderen. 
De bediening van de Lijnfilm (die bij iedere rit gebruikt wordt) en de bediening van de Datacom(die slechts 
zelden gebruikt wordt) zitten verkeerd om. De Datacom zit op de makkelijkst te bereiken plek en de lijnfilm 
zit op een plek waar men veel slechter bij kan. 
Het stopsignaal zit zo gepositioneerd dat het achter het stuur wegvalt, waardoor de chauffeur het moeilijk 
kan waarnemen. 
De plaatsing van de spiegel is voor het zicht in de bus zodanig dat de houding niet ideaal is. 

Door de heer Winkes van de Arbo Unie wordt dat ook geconcludeerd dat de huidige stoel op een groot aantal 
aspecten voldoet aan de normering. Echter op het gebied van de zittingdiepte en de instelling van het gewicht 
schiet de stoel duidelijk tekort, waardoor met name langere mensen de stoel onvoldoende ver naar achteren 
kunnen zetten. Daarnaast lijkt de combinatie van de mechanische vering van stoel en bus onvoldoende 
demping te beiden bij ongelijk wegdek en het nemen van drempels. Een te hoge belasting van trillingen en 
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schokken (met name op trajecten met veel en hoge drempels) kan aanleiding zijn voor het optreden en 
verergeren van rugklachten, Het ontbreken van een linker armleuning komt het in een van een goede 
zithoudingniet te n goede. Tenslotte is de positionering van de randapparatuur niet optimaal, hetgeen het 
ergonomische bedieningscomfort niet ten goede komt. 

6. Arbeidsrelatie gezondheidsklachten 

□ Arbeidsrelatie gezondheidsklachten volgens richtlijnen Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 

Aandoeningen aan de bovenste extremiteit 

Aan de hand van het Saltsa-rapport (Sluiter ef al 2000) (bijlage 1), dat opgenomen is in de richtlijnen van 
het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (D001 werkgerelateerde aandoeningen van de bovenste 
extremiteit), kan de relatie tussen gediagnosticeerde specifieke en aspecifieke aandoeningen van het 
bewegingsapparaat aan de bovenste extremiteiten en arbeidsgerelateerde risicofactoren worden 
vastgesteld. 

Het doorlopen van het vier-staps-proces in het Saltsa-rapport (Sluiter et al 2000) resulteert in de 
beslissende stap in een rode/ onacceptabele actiekleur voor de betrokken regio's. Kortom, de klachten 
van de chauffeurs worden volgens deze methode gekwalificeerd als 'waarschijnlijk arbeidsgerelateerd'. 

Arbeidsgerelateerdheid aspecifieke lage rugklachten: 

Aan de hand van het scoreformulier arbeidsgerelateerdheid aspecifieke lage rugklachten (Lotters et 
al., 2003) (bijlage 2), dat opgenomen is in de richtlijnen van het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten, kan de relatie tussen aspecifieke lage rugklachten en arbeidsgerelateerde risicofactoren 
worden vastgesteld. 

Het doorlopen van de checklist risicofactoren (Lotters et al., 2003) (bijlage 2) resulteert in een kans op 
arbeidsgerelateerdheid van 42-49%. 

□ Arbeidsrelatie gezondheidsklachten volgens literatuur 

Rugklachten als gevolg van lichaamstrillingen: 

Lichaamstrillingen kunnen nadelige gezondheidseffecten veroorzaken. Werkgebonden blootstelling aan 
lichaamstrillingen is geassocieerd met een verhoogd risico op lage rugklachten, sciatische pijn en 
degeneratieve veranderingen van de wervelkolom, inclusief lumbale intervertebrale disk kwalen (Bovenzi 
and Hulshof, 1999) Zo kan overmatige blootstelling aan lichaamstrillingen ernstige rugklachten 
veroorzaken, die ertoe kunnen leiden dat mensen hun oorspronkelijke beroep niet meer kunnen 
uitoefenen. Lichaamstrillingen vormen vooral een probleem voor werknemers die dagelijks werken op 
voertuigen. Tot de risicogroep behoren echter niet alleen degenen die dag in dag uit de hele werkdag op 
trillende voertuigen werken, maar ook werknemers die dat maar een paar uur per dag doen. Vele 
apparaten en machines produceren namelijk zulke intensieve trillingen dat een dagelijks kortdurende 
blootstelling al ernstige risico's met zich kan brengen (Iping (1), 2004). 

Epidemiologische gegevens wijzen op een relatie tussen mechanische trillingen en rugklachten. In 
Nederland worden 300.000-400.000 werknemers beroepsmatig blootgesteld aan potentieel schadelijke 
lichaamstrillingen (whole-body vibration). De belangrijkste risicogroepen zijn: bestuurders van 
vrachtwagens, tractoren, vorkheftrucks, kranen en grondverzetmachines en andere terreinvoertuigen, 
helikoptervliegers (Hulshof, 1998). 

Epidemiologisch onderzoek wijst in de richting van een waarde van omstreeks 0,25m/s
2 als 

gezondheidsgrens. Bij blootstelling boven deze waarde worden de risico's voor het ontstaan van nadelige 
gezondheidseffecten bij toename van de trillingssterkte snel groter. Boven een zekere grens is het zelfs 
zeer waarschijnlijk dat na verloop van tijd gezondheidsschade optreedt. Deze grens ligt bij ongeveer 
0,5m/s

2 (Iping (2), 2004) 

De richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad Europese Unie hanteren als grenswaarde 0,5m/s
2 

bij langdurige blootstelling aan lichaamstrillingen (Europees Parlement 2002). Wanneer deze actiegrens 
wordt overschreden, moet de werkgever een programma van technische en/of organisatorische 
maatregelen opstellen en uitvoeren om de blootstelling aan trillingen en de daarmee gepaard gaande 
risico's tot een minimum te beperken. De grenswaarde voor blootstelling is door de Europese Unie op 
1,15m/s

2 gesteld. Deze waarde mag in geen geval overschreden worden (Iping (1), 2004). 
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£ Uit onderzoek blijkt dat de grenswaarde van 1,15 m/s
2 omstreden is (Hulshof & Tiemessen, 2008). Deze 

waarde is niet gebaseerd op wetenschappelijk evidentie, maar is het resultaat van een Europees politiek 
£ onderhandelingsproces. Aanvankelijk lag er een EU-voorstel voor een grenswaarde van 0.7 m/s

2
, maar dit 

g bleek politiek onacceptabel te zijn. Er zijn echter voldoende onderzoeken die aantonen dat er onder de 
^ huidige grenswaarde van 1.15 m/s

2 een verhoogd risico van rugklachten aantonen (Schwarze et al., 
§ 1998). Daarnaast is er een dosisresponsrelatie gevonden tussen blootstelling aan lichaamstrillingen en 
g lage rugklachten. Hoe langer een werknemer wordt blootgesteld, hoe groter zijn kans op het ontwikkelen 

van dergelijke klachten (Tiemessen, 2008). 

Checklist fysieke belasting: 

Het doorlopen van de checklist fysieke belasting (VHP Ergonomie 2004) (bijlage 3) resulteert voor de 
aspecten werkhoudingen en repeterende bewegingen in een rode/ onacceptabele actiekleur. Deze 
uitkomst geeft aan dat er zonder meer sprake is van knelpunten. Voor het aspect trillen en schokken 
resulteert het doorlopen van de checklist in een oranje kleur. Dit geeft aan dat er mogelijk sprake is van 
een knelpunt. (Bij deze normering is rekening gehouden met de normering van de Arbeidsinspectie.) 

□ Arbeidsrelatie gezondheidsklachten volgens deskundigen 

Bedrijfsarts 13-07-2011 (bij de heer Jonkers): Na het rijden in de nieuwe bus heeft de heer Jonkers meer 
klachten gekregen. 

Bedrijfsarts 27-07-2011 (bij de heer Seubers): Reden van het AOS is het signaal van de ervaren knelpunten 
op de werkplek. Ik begrijp van betrokkene dat in de nieuwe bussen de stoelen niet goed zijn in te stellen en 
dat vering in de bussen onvoldoende zou zijn. Door ervaren knelpunten in de arbeidsomstandigheden ervaart 
betrokkene klachten aan het houding en bewegingsapparaat. 

7. Zorgplichtwerkgever 

CTS voert geen adequaat arbeidsomstandighedenbeleid zoals bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. 

Het beleid schoot tekort op de volgende punten: 

□ Organisatie van de werkzaamheden 

De werkzaamheden van de chauffeurs zijn vanwege de lange tijd dat achtereen in de Mercedes Sprinter 
gereden wordt, waarbij de cabine te krap is en de stoel onvoldoende in te stellen is en de chauffeurs 
blootgesteld worden aan lichaamstrillingen in een bus die alleen is voorzien van bladvering gevaarzettend 
voor de gezondheid. Deze gevaren werden door de werkgever onvoldoende beperkt, bijvoorbeeld door 
afwisseling met andersoortige arbeid of aanpassing van arbeidstijden en pauzeregeling. Deze gang van 
zaken is in strijd met Artikel 5.2 en 5.3 van het Arbobesluit. 

□ Werkplek/ werkomgeving/ hulpmiddelen 

De werkplek van de chauffeurs, de Mercedes Sprinter met de cabine en de stoel die niet voldoen aan de 
NEN 5526 is in strijd met Artikel 5.2 en 5.3 van het Arbobesluit. De stoel is onvoldoende in te stellen en de 
cabine is zo krap dat er geen ruimte is om de benen op een ontspannen wijze neer te kunnen zetten 
zonder dat ze ergens tegen stoten. Daarbij is ook de veiligheid in het geding. Wanneer er een 
noodsituatie is, kunnen de chauffeurs mogelijk niet op tijd wegkomen en aangezien ze geregeld 
onbedoeld tegen de noodknop drukken met de voet, bestaat het gevaar dat een werkelijk alarm niet 
serieus meer genomen wordt. 

a Wettelijke/ gezondheidskundige normen 

In artikel 89 A van de CAO Openbaar Vervoer 2009-2010 is opgenomen dat buscabines van nieuw 
materieel minimaal aantoonbaar horen te voldoen aan een van de bestaande normen, zijnde NEN 5526, 
NEN-ISO 16121 ofVDV234. De Mercedes Sprinter waar de chauffeurs nu mee moeten rijden is nieuw 
aangeschaft tijdens de looptijd van deze CAO en voldoet niet aan de NEN 5526. CTS heeft zich dus niet 
aan de CAO Openbaar Vervoer gehouden. 

□ Risico Inventarisatie en Evaluatie 
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* De werkgever heeft er niet voor gezorgd dat de chauffeurs kennis kunnen nemen van de Risico 
£ Inventarisatie en Evaluatie en het daarbij behorende Plan van Aanpak, zoals bedoeld in de 

Arbeidsomstandighedenwet, Artikel 5.5. 

° □ Voorlichting en Onderricht 

§ De chauffeurs hebben van de werkgever nooit doeltreffende voorlichting en doeltreffend onderricht 
2 ontvangen over de aan de te verrichten werkzaamheden verbonden risico's, alsmede over de 

maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken, zoals bedoeld in Artikel 8 van 
de Arbeidsomstandighedenwet. Op 27-06-2011 is er weliswaar een instructiedag geweest over de nieuwe 
Mercedes, maar dit ging over waar de verschillende knoppen zitten en hoe deze te bedienen en niet 
zozeer over het gevaar van bijvoorbeeld lichaamstrillingen. Bovendien kunnen de chauffeurs wel 
voorlichting hebben gekregen hoe zij hun stoel op de juiste wijze moeten instellen, wanneer dit in de 
praktijk niet mogelijk blijkt te zijn, hebben de chauffeurs niets aan een dergelijke voorlichting. 

□ Preventie 

De werkgever heeft de arbeid niet zodanig georganiseerd dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op 
de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. De werkgever had gevaren en risico's voor de 
veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk moeten voorkomen of beperken (Artikel 3 
Arbeidsomstandighedenwet). 

De werkgever had de volgende maatregelen kunnen treffen om het ontstaan van een beroepsziekte te 
voorkomen: 

Een bus aanschaffen waarbij de cabine en stoel voldoen aan de NEN 5526 
Zorgen voor luchtvering in plaats van bladvering/ mechanische vering 
Taakroulatie met andere bussen, niet zijnde de Pro City/ Frysker 
Chauffeurs niet te lang achtereen op deze bus laten rijden 
Zorgen voor overleg met de gemeente ivm de aanleg van drempels en andere 
verkeersvertragende obstakels 

De werkgever dient binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid met betrekking 
tot het ziekteverzuim van de werknemers te voeren. Onderdeel van dit beleid is in ieder geval het 
zoveel mogelijk voorkomen of beperken van ziekte van werknemers (Artikel 4 
Arbeidsomstandighedenwet. CTS heeft dit onvoldoende gedaan. 
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Bijlage 1: Saltsa-rapport 

Aan de hand van het Saltsa-rapport (Sluiter et al 2000), dat opgenomen is in de richtlijnen van het Nederlands 
Centrum voor Beroepsziekten (D001 werkgerelateerde aandoeningen van de bovenste extremiteit), kan de relatie 
tussen gediagnosticeerde specifieke en aspecifieke aandoeningen van het bewegingsapparaat aan de bovenste 
extremiteiten en arbeidsgerelateerde risicofactoren worden vastgesteld. 

Stap 1: tijdens werkzaamheden/ dienstverband aangevangen klachten? JA 

Stap 2: check risicofactoren per klachtenregio: 

De volgende arbeidsgerelateerde risicofactoren waren in ieder geval aanwezig tijdens het dienstverband van bij: 

Nekregio: 

Fysieke factoren: 

Zittend werk met statische houding van nek en bovenste extremiteit zonder pauzes gedurende meer dan vier 
uren per werkdag. 
Werk met de bovenste extremiteit waarbij de arm ongesteund is gedurende meer dan vier uren per werkdag. 
Hoge herhaling van bewegingen (acties die meer dan 2-4 maal per minuut worden uitgevoerd, of cycli die 
minder dan 30 seconden duren) van de bovenste extremiteit gedurende meer dan vier uren per werkdag. 

Niet-fysieke factoren: 

Te weinig hersteltijd per uur (minder dan 10 minuten binnen elke 60 minuten) waarin hoge herhaling van 
bewegingen voorkomen. 
Hoge psychologische belasting. 
Lage sociale ondersteuning. 

Schouder-/ bovenarmregio: 

Fysieke factoren: 

Houding waarbij een ongesteunde arm gedurende enkele minuten van het lichaam af gehouden moet worden 
gedurende meer dan twee uren per werkdag. 
Hoge herhaling van bewegingen (acties die meer dan 2-4 maal per minuut worden uitgevoerd, of cycli die 
minder dan 30 seconden duren) van de bovenste extremiteit gedurende meer dan vier uren per werkdag. 
Combinatie van het aanwenden van meer dan gemiddelde kracht en een van bovengenoemde houdingen of 
bewegingen. 

Niet-fysieke factoren: 

Te weinig hersteltijd per uur (minder dan 10 minuten binnen elke 60 minuten) waarin hoge herhaling van 
bewegingen voorkomen. 
Hoge psychologische belasting. 
Lage sociale ondersteuning. 

Elleboog-/ onderarmregio 

Fysieke factoren: 

Houding waarbij de onderarm in extreem gedraaide positie (regelmatig voorkomende houding over de helft 
van de maximaal mogelijke range van het gewricht) gehouden moet worden gedurende meer dan twee uren 
per werkdag (pronatie of supinatie). 
Hoge herhaling van bewegingen (acties die meer dan 2-4 maal per minuut worden uitgevoerd, of cycli die 
minder dan 30 seconden duren) van de elleboog en pols gedurende meer dan vier uren per werkdag. 
Hoge krachtsinspanning met de spieren van de onderarm gedurende meer dan twee uren per werkdag 
(bijvoorbeeld het met de handen knijpen of samendrukken van objecten of handgereedschap). 
Combinatie van bovengenoemde houding, herhaling van beweging en kracht. 

Niet-fysieke factoren: 
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Te weinig hersteltijd per uur (minder dan 10 minuten binnen elke 60 minuten) waarin hoge herhaling van 
bewegingen voorkomen. 
Hoge psychologische belasting. 
Lage sociale ondersteuning. 

Pols-/ handregio: 

Fysieke factoren: 

Extreme houdingen (regelmatig voorkomende houding over de helft van de maximaal mogelijke range van het 
gewricht) in het polsgewricht gedurende meer dan twee uren per werkdag. 
Vasthouden van handgereedschap of objecten in knijp- of grijppositie gedurende meer dan vier uren per 
werkdag. 
Hoge herhaling van bewegingen (acties die meer dan 2-4 maal per minuut worden uitgevoerd, of cycli die 
minder dan 30 seconden duren) van de pols/ hand of vingers gedurende meer dan vier uren per werkdag. 
Hoge krachtsinspanning met de handen gedurende meer dan twee uren per werkdag (bijvoorbeeld door 
middel van handgereedschap). 
Combinatie van bovengenoemde houding, herhaling van beweging en kracht. 

Niet-fysieke factoren: 

Te weinig hersteltijd per uur (minder dan 10 minuten binnen elke 60 minuten) waarin hoge herhaling van 
bewegingen voorkomen. 
Hoge psychologische belasting. 
Lage sociale ondersteuning. 

Stap 3: oorzaken voor symptomen aanwijsbaar buiten het werk? NEE 

Stap 4: eindresultaat: ROOD 

Het doorlopen van het vier-staps-proces in het Saltsa-rapport (Sluiter et al 2000) resulteert in de beslissende stap 
in een rode/ onacceptabele actiekleur voor de betrokken regio's. Kortom, de aandoening van wordt volgens deze 
methode gekwalificeerd als 'waarschijnlijk arbeidsgerelateerd'. 
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Bijlage 2: Scoreformulier arbeidsgerelateerdheid aspecifieke lage rugklachten 

De volgende arbeidsgerelateerde risicofactoren waren in ieder geval aanwezig tijdens het dienstverband van bij: 

A: Handmatiq tillen/ draqen van lasten 
(= object met de hand(en) oppakken/ vasthouden/ zonder gebruik van mechanische hulpmiddelen verplaatsen.) 

1. Hanteert de werknemer > 10% van de werkdag lasten > 15 kg? 
Ja = 7 punten, ga verder naar B 
Nee, ga naar A2 

2. Hanteert de werknemer > 2x per minuut gedurende in totaal > 2 uur per werkdag lasten > 5 kg of 
> 1 x per dag lasten > 25 kg? 
Ja = 4 punten 
Nee = 0 punten 

B: Buiqen/ draaien van de romp 
(= voorover buigen, zijwaarts buigen en/of draaien van de romp (nb. de aangegeven tijdsduur heeft betrekking op 
de totale tijdsduur waarin in de genoemde romphouding is gewerkt gedurende een werkdag)) 

1. Werkt de werknemer > V2 uur per werkdag met de romp > 40°gebogen en/ of gedraaid? 
Ja= 7 punten, ga verder naar C 

C: Lichaamstrillinqen 
(Hieronder genoemde trillingsniveaus zijn tijdgewogen gemiddelden over 8 uur; als de daadwerkelijke blootstelling 
per werkdag korter is kan het tijdgewogen gemiddelde berekend worden met de reeds in het rapport genoemde 
formule.) 

1. Is de werknemer > 5 jaar blootgesteld aan trillingniveaus > 1 m/s2 gemiddeld per dag? 
Nee, ga naar C2 

2. Wordt de werknemer blootgesteld aan trillingsniveaus > 0,5 m/s2 gemiddeld per dag? 
Ja = 3 punten 

Kijk in de tabel naar de leeftijd en bepaal aan de hand van de totaalscore de kans op arbeidsgerelateerdheid (%). 
De totaalscore is 10 punten. Afhankelijk van de leeftijd is de kans op arbeidsgerelateerdheid van de aspecifieke 
lage rugklachten 42 tot 49%. 
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Bijlage 3: Checklist fysieke belasting 

Werkhoudinqen 

1. Gemiddeld wordt meer dan 3 minuten per uur met de romp in een minimale draaiing of buiging naar voren of 
opzij van 20° gewerkt (statische werkhouding). 

2. Gemiddeld wordt meer dan 3 minuten per uur met de bovenarmen minimaal 20° van het lichaam af gewerkt 
(statische werkhouding). 

3. Gemiddeld wordt meer dan 5 minuten per uur het hoofd in een minimale draaiing of buiging naar voren of 
opzij van 20° gewerkt (statische werkhouding) 

Repeterende beweqinqen 

4. Medewerkers voeren in dit werk meer dan een uur achter elkaar (bijna) dezelfde bewegingen uit. 
(Wanneer er ook een gewicht gehanteerd wordt van meer dan 3 kg dan is er in eerste instantie sprake van 
tilbelasting.) 

5. Medewerkers voeren in dit werk meer dan twee uur per dag (bijna) dezelfde bewegingen uit. 
(Wanneer er ook een gewicht gehanteerd wordt van meer dan 3 kg dan is er in eerste instantie sprake van 
tilbelasting.) 

6. Medewerkers voeren in dit werk in totaal meer dan 4 uur per dag (bijna) dezelfde bewegingen uit. 
(Wanneer er ook een gewicht gehanteerd wordt van meer dan 3 kg dan is er in eerste instantie sprake van 
tilbelasting.) 

Trillen en schokken 

7. Dagelijks wordt in totaal meer dan 1 uur gewerkt op transportmachines of trillende vloeren. 
(Dit betreft trillingen of schokken die op het hele lichaam inwerken via de vloer of een stoel.) 

Enerqetische belasting 

8. Medewerkers voeren in dit werk een combinatie van inspannende handelingen (lopen, fietsen, duwen/trekken, 
tillen etc) uit die leidt tot een duidelijk gevoel van algemene vermoeidheid in het gehele lichaam. 

Overiq 

9. De medewerkers zijn niet getraind in een juiste werkwijze. 
10. Er is sprake van een jaagsysteem of er is sprake van hoge productienormen. 
11. Medewerkers kunnen niet wanneer zij dat zelf willen even een korte pauze nemen 
12. De medewerkers hebben in deze functie niet een afwisselend takenpakket waarbij men gemiddeld tenminste 

iedere twee uur taken afwisselt. 
13. Medewerkers kunnen als zij zwaar werk moeten verrichten niet de hulp van een collega inroepen. 
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