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SAMENVATTING 
Nog altijd worden wereldwijd veel werkende mensen geconfronteerd met slechte 
werkomstandigheden en daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen. Deze 
werkomstandigheden en gezondheidsproblemen roepen vaak bezorgdheid en vragen 
op over veiligheid, gezondheid en welzijn in het werk (VGW) bij werknemers, 
werkgevers, zelfstandigen, managers en preventiemedewerkers. Het goed 
beantwoorden van deze vragen kan bijdragen aan het verbeteren van 
werkomstandigheden en het voorkomen van gezondheidsproblemen. Om deze VGW-
vragen te kunnen beantwoorden moeten werkenden vaak op zoek naar informatie en 
advies. Hiervoor kunnen ze contact zoeken met professionals zoals een bedrijfsarts of 
veiligheidskundige, kijken of er scholings- en trainingsmogelijkheden bestaan, of 
gebruik maken van informatiebronnen zoals websites, informatiefolders, boeken of 
richtlijnen voor de praktijk. Het beantwoorden van een VGW-vraag is voor een 
werkende niet eenvoudig; het vinden van informatie is een complex proces dat vraagt 
om vaardigheden, tijd en een goed functionerende kennisinfrastructuur.  
 
Tot op heden is het grotendeels onbekend of werkenden met VGW-vragen informatie 
van hoge kwaliteit kunnen vinden, een correct antwoord kunnen formuleren en of zij 
daadwerkelijk verbeteringen in VGW kunnen realiseren wanneer dat nodig is. Het 
eerste doel van dit proefschrift is daarom meer inzicht krijgen in de informatiebehoefte 
en het informatiezoekgedrag van werkenden met betrekking tot veilig en gezond werk 
(hoofdstuk 2.1 and 2.2). Vervolgens zijn twee strategieën onderzocht die werkenden 
misschien beter kunnen ondersteunen in het vinden en toepassen van antwoorden op 
VGW-vragen. De focus ligt hierbij op het bieden van informatie en advies van hoge 
kwaliteit via online expertnetwerken. Een online expertnetwerk is een innovatieve vorm 
van een informatie- en adviesdienst waarbij werkenden eenvoudig toegang krijgen tot 
één of meerdere experts via het internet. Het tweede doel van dit proefschrift is 
onderzoeken of en op welke wijze online expertnetwerken bruikbaar zijn om 
werkenden te voorzien van informatie en antwoorden van hoge kwaliteit, als aanvulling 
op andere informatiebronnen (hoofdstuk 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4). Het derde doel van dit 
proefschrift is om te verkennen welke methode van participatie van eindgebruikers het 
meest geschikt is om informatie te verzamelen voor de ontwikkeling van 
kennisproducten en implementatiestrategieën die aansluiten bij de behoeften van 
deze eindgebruikers, in dit geval werkenden (hoofdstuk 4).  
  
Hoofdstuk 2.1 beschrijft een vragenlijststudie naar de informatiebehoefte en het 
informatiezoekgedrag van Nederlandse werkenden als het gaat om vragen met 
betrekking tot veilig en gezond werk. Uit dit onderzoek blijkt dat 70% van de 
werkenden aangeeft jaarlijks één of meerdere VGW-vragen te hebben. Het gaat hierbij 
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vaak om vragen die te maken hebben met het inschatten van risico’s op het werk, met 
wet- en regelgeving of met interventies bedoeld om de veiligheid en gezondheid te 
verbeteren. Regelmatig gaat het om vragen met twee of meer onderdelen of 
subvragen: vragen over een bepaald risico èn over hoe deze situatie het beste 
aangepakt kan worden. Uit de studie blijkt ook dat ongeveer 40% van de werkenden 
met een VGW-vraag aangeeft informatie of advies te hebben gezocht om hun vraag op 
te lossen. Wanneer werkenden informatie zoeken, maken zij vaak gebruik van websites 
die te vinden zijn via zoekmachines als Google (51%), van arboprofessionals in het 
bedrijf, zoals veiligheidskundigen (37%), of van personen in het eigen sociale of 
professionele netwerk (35%). Niet geheel onverwacht blijken werkenden die hun 
arbeidsomstandigheden als slecht ervaren vaker een vraag te hebben dan werkenden 
die hun werkomstandigheden als goed ervaren. In hoofdstuk 2.1 is ook onderzocht wat 
werkenden motiveert om informatie of advies te gaan zoeken. Het blijkt dat werkenden 
eerder informatie zoeken wanneer zij geloven dat het oplossen van de situatie hen 
voordeel zal opleveren of wanneer zij de situatie als gevaarlijk zien (OR 2,8; 95%CI: 1,8–
4,5). Verder blijkt dat negatieve emoties zoals angst, stress of boosheid veroorzaakt 
door de situatie hen aanmoedigen om informatie te zoeken (OR 1,8; 95%CI: 1,1–3,0). 
Ook vrienden of collega’s kunnen hen aanmoedigen om informatie op te sporen (OR 
1,8; 95%CI: 1,0–3,0). Opvallend is dat slechts 50% van de werkenden die informatie gaan 
zoeken aangeeft dat zij in de gebruikte informatiebronnen (alle) informatie of advies 
vonden die zij zochten. Hiernaast suggereren onze bevindingen uit hoofdstuk 3.3 dat 
de antwoorden die werkenden via hun gebruikelijke informatiebronnen vinden in veel 
gevallen incorrect zijn. Dit lijkt vooral te gelden wanneer de vragen beantwoord 
worden via informatieve websites en voornamelijk wanneer het gaat om meer 
complexe VGW-vragen.  
 
In hoofdstuk 2.2 kijken wij naar de uitdagingen en barrières die werkenden ervaren in 
het proces van VGW-vraag tot antwoord. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van 
gegevens uit de literatuur onderbouwd dat veel werkenden de vaardigheden, ervaring 
of motivatie missen om achtereenvolgens een beantwoordbare vraag te formuleren, 
informatie te zoeken èn te vinden, informatie te beoordelen, een goed antwoord 
samen te stellen en deze informatie in de praktijk toe te passen. Tegelijkertijd blijkt dat 
de bestaande kennisinfrastructuur werkenden onvoldoende ondersteuning biedt bij 
het vinden van volledige en correcte antwoorden. Dit betekent dat deze 
kennisinfrastructuur verder ontwikkeld moeten worden om werkenden beter bij te 
staan. In hoofdstuk 2.2 worden hiervoor drie strategieën benoemd: (1) het aanbieden 
van scholing, waarin werkenden leren een beantwoordbare vraag te stellen en goede 
informatie te vinden, te beoordelen en toe te passen, (2) het ontwikkelen van (online) 
instrumenten of diensten die werkenden ondersteunen in één of meer fasen in het 
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proces van vraag tot antwoord, zoals een online expertnetwerk of andere vormen van 
expertadviesdiensten op het gebied van VGW en (3) het bieden van informatie en 
implementatiestrategieën “op maat” die tegemoet komen aan de ervaringen en 
behoeften van werkenden waardoor de informatie gemakkelijker in de praktijk kan 
worden toegepast. Zoals vermeld ligt de focus in dit proefschrift op online 
expertnetwerken (hoofdstuk 3) en op het bieden van informatie en 
implementatiestrategieën “op maat” met inachtneming van de behoeften en 
ervaringen van de eindgebruikers tijdens de ontwikkeling (hoofdstuk 4). 
 
In hoofdstuk 3.1 wordt de ontwikkeling en implementatie van het gratis toegankelijke 
online expertnetwerk ArboAntwoord (www.arboantwoord.com) beschreven. 
ArboAntwoord is een netwerk voor werkenden met VGW-vragen, met circa 80 
hooggekwalificeerde experts (ieder met eigen specialisatie) om deze vragen te 
beantwoorden. In dit deelonderzoek is gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid en de 
toepasbaarheid van het ArboAntwoord-netwerk als informatiebron voordat het 
daadwerkelijk werd geïmplementeerd in de praktijk. Daarbij werden een aantal 
eindgebruikers geobserveerd en geïnterviewd terwijl zij acht verschillende taken 
uitvoerden die overeenkwamen met essentiële functionaliteiten van het netwerk, zoals 
het aanmelden, een vraag stellen en een antwoord geven. De eindgebruikers waren 
zowel potentiële vragenstellers als experts. De gebruiksvriendelijkheid van het systeem 
bleek redelijk goed, maar behoefde op een aantal punten toch verbetering, met name 
in het zoeken in de opgeslagen vragen en antwoorden. De potentiële vragenstellers 
gaven aan dat ArboAntwoord een geschikte bron van VGW-informatie zou kunnen zijn, 
al gaf een aantal wel aan ook nog een persoonlijk consult met een vertrouwde expert 
(zoals de huisarts) te willen. Zij zagen ArboAntwoord vooral als een geschikt instrument 
voor minder urgente VGW-vragen, voor het verzamelen van aanvullende informatie of 
voor een “second opinion”. De deelnemende experts gaven aan dat een dergelijk 
online netwerk mogelijk het onderkennen van nieuwe VGW-trends en risico’s zou 
kunnen faciliteren en het contact tussen werkenden en VGW-professionals stimuleren. 
Volgens de deelnemers aan deze studie zijn belangrijke voorwaarden voor gebruik van 
een online expert netwerk: hosting en ondersteuning door een betrouwbaar geachte 
professionele organisatie, gegarandeerde anonimiteit en tijdige beantwoording van de 
vragen (binnen 7 dagen). Het met behulp van deze studie verbeterde netwerk werd 
door middel van verschillende kleinschalige mediacampagnes gelanceerd in oktober 
2008.  
 
In hoofdstuk 3.2 wordt de kwaliteit van de antwoorden die hooggekwalificeerde 
experts in twee online VGW-netwerken gaven geëvalueerd: ArboAntwoord en de 
Helpdesk van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Een willekeurige 

http://www.arboantwoord.com/�
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steekproef van 600 antwoorden werd door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar 
beoordeeld op kwaliteit met behulp van een checklist van negen criteria gebaseerd op 
de literatuur. De beoordelingen van de onderzoekers kwamen in sterke mate overeen. 
De beoordeelde kwaliteit van de antwoorden van de experts in beide netwerken was 
hoog. Deze kwaliteit verbeterde nog wanneer op een vraag meer dan één antwoord 
(door meer dan één expert) werd gegeven (OR 4,9; 95%CI: 2,7–9,0). De kwaliteit werd 
niet beïnvloed door de functie van de vragensteller (werkende of arboprofessional) of 
de werkomgeving van de expert (wel of niet werkend aan een universiteit). Ongeveer 
90% van de antwoorden in beide netwerken was voldoende relevant, objectief, 
leesbaar en beleefd, en bevatte geen overmatige of overbodige details. Niettemin was 
op 30% van de antwoorden wel iets aan te merken: te beknopt, onvoldoende 
informatie om ieder aspect van de vraag te beantwoorden of geen bronverwijzingen 
gegeven. Ook werd in dit onderzoek gekeken of de antwoorden in beide netwerken 
voldoende evidence-based, dus wetenschappelijk onderbouwd waren. Hiervoor 
evalueerde een groep reviewers een kleine steekproef van vragen en antwoorden met 
de opdracht te beoordelen of de antwoorden overeenkwamen met de best mogelijke 
“evidence” uit de wetenschap en de praktijk. De reviewers werd verzocht hiervoor 
systematisch te zoeken naar informatie in de wetenschappelijke literatuur. In totaal 
bleek 86–93% van de antwoorden in beide netwerken gedeeltelijk of volledig overeen 
te stemmen met de best mogelijke evidence uit de wetenschap en praktijk. Meer dan 
de helft van de antwoorden was in volledige overeenstemming met de best mogelijke 
evidence. In andere gevallen waren er kleine onvolkomenheden zoals het ontbreken 
van bepaalde aspecten in het antwoord of een iets andere focus. Deze antwoorden 
werden beoordeeld als gedeeltelijk in overeenstemming met de best mogelijke 
evidence.  

In hoofdstuk 3.3 wordt ingegaan op de vraag of werkenden in staat zijn om correcte, 
wetenschappelijk onderbouwde antwoorden te vinden op VGW-vragen met of zonder 
de hulp van experts, in dit geval experts in het netwerk ArboAntwoord. In dit onderzoek 
kregen twee groepen werkenden willekeurig twee vragen voorgelegd uit een bestand 
van in totaal 16 verschillende standaardvragen. We vroegen de experimentele groep 
om deze vragen te beantwoorden door gebruik te maken van ArboAntwoord. De 
controlegroep mocht gebruik maken van alle bronnen en diensten die zij konden 
bedenken en die tot hun beschikking stonden. We onderzochten welke groep vaker 
correcte, wetenschappelijk onderbouwde antwoorden wist te vinden. Er bleek een 
aanzienlijk verschil tussen beide groepen: de experimentele groep die gebruik maakte 
van ArboAntwoord vond veel vaker een correct wetenschappelijk onderbouwd 
antwoord (62%) dan de groep die gebruik maakte van andere bronnen (19%) 
(verschilpercentage 43%; 95%CI: 30–54%). Deze tweede groep maakte over het 
algemeen gebruik van online informatie die zij vonden via Google. Dit effect was 
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onafhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de vraag, het onderwerp van de vraag 
(wet- en regelgeving of anders) en de structuur van de vraag (enkele vraag of vraag met 
deelvragen). Iedere standaardvraag leidde tot één hoofdconclusie door de hoofdvraag 
ervan te beantwoorden met “ja”, “nee” of “misschien”. Subgroepanalyse liet zien dat 
ook het percentage correcte hoofdconclusies in de groep die gebruik maakte van 
ArboAntwoord hoger was (90%) dan de groep die gebruik maakte van andere 
informatiebronnen en diensten (61%) (verschilpercentage 29%; 95%CI: 19–40%).  
 
Na de onderzoeken over de kwaliteit van de informatie en antwoorden gegeven door 
gekwalificeerde experts in online expertnetwerken, is in hoofdstuk 3.4 gekeken naar 
de ervaringen van vragenstellers en de impact die de gegeven informatie mogelijk op 
hen had. Gedurende een studieperiode van twee jaar stuurden we iedere drie maanden 
alle nieuwe vragenstellers een vragenlijst. In totaal werden 851 vragen gesteld door 460 
vragenstellers. In totaal was 71% van de vragenstellers tevreden met het 
ArboAntwoord-netwerk, al was er ook ruimte voor verbetering. Verreweg de meeste 
vragenstellers vonden ArboAntwoord gebruiksvriendelijk (81%), goed toegankelijk 
(75%) en gemakkelijk te gebruiken (67%). De vragenstellers beoordeelden de 
ontvangen informatie en antwoorden als volledig (69%) en bruikbaar (70%) en bijna 
alle vragenstellers gaven aan dat zij de informatie snel genoeg ontvingen (84%). De 
algemene tevredenheid van de deelnemers met het netwerk bleek vooral te worden 
beïnvloed door de bruikbaarheid van de geboden informatie voor de specifieke situatie 
van de vragen(-steller) (OR 16,0; 95%CI: 7,0–36,4). De volledigheid van de informatie (OR 
3,0; 95%CI: 1,3–6,8) en de gebruiksvriendelijkheid van het netwerk (OR 3,3; 95%CI: 1,3–
8,6) waren ook van invloed op de algemene tevredenheid. Veel vragenstellers gaven 
aan dat de geboden informatie en antwoorden ook gevolgen hadden gehad. Voor 74% 
van alle vragenstellers vergrootte de informatie hun kennis en inzicht in het specifieke 
VGW-onderwerp. Tweederde (67%) gaf aan de intentie te hebben om de informatie ook 
daadwerkelijk toe te passen in de eigen werksituatie. Voor 25% veranderde de 
ontvangen informatie daadwerkelijk de werksituatie, het functioneren op het werk of 
de ervaren werkgerelateerde gezondheid. Onze bevindingen suggereren bovendien 
dat de invloed van de geboden informatie vaak verder reikt dan de individuele 
vragensteller: er lijkt vaak sprake van een invloed op werkomstandigheden op 
afdelings- of bedrijfsniveau.  
 
Tot slot verkennen we in hoofdstuk 4 welke methode van participatie van 
eindgebruikers het meest geschikt is om informatie te verzamelen voor de ontwikkeling 
van kennisproducten en implementatiestrategieën die beter aansluiten bij de 
ervaringen en behoeften van die eindgebruikers. Drie gebruikelijke 
participatiemethoden werden vergeleken, te weten focusgroepen, interviews en 
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vragenlijsten. Deze participatiemethoden werden toegepast in een wetenschappelijk 
onderzoek gericht op de ontwikkeling van een genetische test voor de gevoeligheid 
voor handeczeem bij aankomend verpleegkundigen. Het doel was het opsporen van 
mogelijke bevorderende en belemmerende factoren voor het gebruik van deze test. In 
dit onderzoek bleken interviews met de beoogde eindgebruikers het meest efficiënt 
voor het vinden van deze factoren, gevolgd door focusgroepen en vragenlijsten. 
Deelnemers aan de interviews kwamen met gemiddeld tweemaal zoveel relevante 
factoren per deelnemer dan deelnemers in de focusgroepen, en drie- tot viermaal meer 
dan de invullers van de vragenlijsten. Overigens hadden de gezamenlijke focusgroepen 
(na dataverzadiging) wel ongeveer dezelfde opbrengst als het geheel van de 
interviews, terwijl vragenlijsten substantieel minder relevante factoren opleverden.  
 
In hoofdstuk 5 worden de belangrijkste resultaten besproken, waarbij aanbevelingen 
worden gedaan voor onderzoek en praktijk. Het is duidelijk dat werkenden geregeld 
VGW-vragen hebben, maar dat beperkingen in hun zoekgedrag en in de bestaande 
kennisinfrastructuur vaak leiden tot incomplete of zelfs incorrecte antwoorden. Uit dit 
proefschrift blijkt dat er verschillende redenen zijn om aan te nemen dat werkenden 
meer hulp kunnen gebruiken dan nu geboden wordt in het proces van VGW-vraag naar 
antwoord. Ondanks vele goede initiatieven lijken zowel werkgevers als overheid niet 
altijd goed te voldoen aan hun verantwoordelijkheid om werkenden goede informatie 
en adviezen over de veiligheid en gezondheid op het werk te bieden. Daar komt nog bij 
dat veel werkgevers, zorginstellingen, kennisinstituten en overheden er momenteel 
voor kiezen om VGW-informatie aan te bieden via websites. Ons onderzoek laat zien dat 
het aanbieden van online informatie, zonder rekening te houden met de barrières waar 
werkenden tegenaan lopen, vaak niet effectief is. Het is nog onbekend welke groepen 
van werkenden de meeste ondersteuning nodig hebben, en bij welke VGW-vragen. Dit 
zou nader onderzocht moeten worden.  
 
Werknemers, werkgevers en overheid hebben baat bij het bieden van goede informatie 
en goed advies over veiligheid en gezondheid op het werk. Verkeerde antwoorden op 
VGW-vragen kunnen leiden tot veiligheids- en gezondheidsproblemen. Uit dit 
proefschrift blijkt dat werkenden die hooggekwalificeerde experts raadplegen via 
online expertnetwerken betere antwoorden vinden dan werkenden die gebruikmaken 
van meer conventionele informatiebronnen zoals VGW-websites. Expertadviesdiensten 
hebben een grote potentie om tegen relatief lage kosten veilig en gezond werk te 
bevorderen, vooral ook omdat het geboden advies vaak een impact heeft die verder 
reikt dan de individuele vragensteller. Het bevorderen van de dialoog tussen 
vraagsteller en expert kan bijdragen aan het verder verbeteren van online 
expertnetwerken. Het combineren van netwerkfunctionaliteiten met populaire nieuwe 



SAMENVATTING 

216 

mobiele telefoon- of computerapplicatie-software (“Apps”) zou gestimuleerd moeten 
worden om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van een online expertnetwerk te 
verbeteren. Online expertadviesdiensten en strategieën die als doel hebben om 
werkenden te ondersteunen in het proces van VGW-vraag tot antwoord verdienen 
meer aandacht en meer evaluatieonderzoek gepubliceerd in internationale, peer-
reviewed tijdschriften. Een belangrijk onderdeel is verder evaluatie- of 
impactonderzoek naar de invloed van informatie en advies van hoge kwaliteit op het 
verbeteren van werkomstandigheden, functioneren en gezondheid. 
 




