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Chapter 10 



case-control study has been carried out in order to investigate the relation- 

ship between premature disability due to neuropsychiatric disorders and organic 

solveat exposure, as experienced by Dutch painters. 

The papulation base consisted of persons afflliated to the Dutch Painters Orga- 

nization (BFB) and twenty percent of the persons affiliated to the Dutch Con- 

struction Workers Organization (SFB) .  Cases were defined as persons receiving 

disability benefits due to a diagnosis from the diagnostic main group of neuro- 

psychiatric disorders. The control population consisted of a stratified sample 

from the population base (non-cases) taking into account differences in popula- 

tion size and age distribution between the painters- and construction workers 

organization. 252 Cases and 822 controls participated in the study. 

BY means of quesfionnaires information was collected from the participants about 

their occupational history, exposure to organic solvents, prenarcotic and neuras- 

thenic symptoms and the presence of potential confounding factors, such as educa- 

tion level and alcohol abuse. The risk Lo receive dssability benefits due to neu- 

ropsychiatric dlisorders was not increased for exposed workers, compared to non- 

exposed workers [OR = 1.013. Adjustment for a number of confounding factors in- 

creased the Odds Ratio (OR = 1.171, but not to a level indicating a statistically 

significant association between occupational exposure to organic solvents and 

neuropsychiatric disorders Leading to long-term disability. 

A subdivision of the main group of neuropsychiatric disorders in different diag- 

nostic categories revealed a statistically significant increased risk among ex- 

posed workers to receive disability benefits due to neurotic disorders (OR = 

2 . 3 0 ) .  Howevor, other diagnoses that may not be readily distinguishable from neu- 

rotic disorders le.$. ICD-309: adjustment reactions) were more often awarded to 

non-exposed persons. A combination of these diagnoses did nat show an increased 

slsk for painters. Therefore it can not: be excluded that the detected association 

between organic solvent exposure and disability due ta neurotic disorders may 

have been the result of classification bias. 

In the Scandinavian countries three case-control studies with a somewhat similar 

study oblective and study design have been carried out. Axelson et all and Olsen 
2 and Sabroe observed an increased risk among solvent exposedworkers to be prema- 

turely disabled due to all (non-specific) neuropsychiatric disorders. The study 
3 of Lindstrom et a1 revealed an association with neurotic disorders, but not with 

other neuropsychiatric disorders. The results of the study reparted here are in 
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close agreement with the study carried out by Landstrdm st a13, However the asso- 

ciation detected in this Finnish stur3.y [(OR = 5 . 5 )  is stronger thar? the assocla- 

tion emerging f row our study [OR = 2.3 3 . 
mside resemblances in study design with these Scandinavian studies some diffe- 

rences can be mentioned: 

- The use of different ICD-codes for the cases EICD-8 versus ICD-9); 
- Differences between The Netherlands and Scandinavia in organazatlon and execu- 
tion of the dssability pension system; 

- The choice of a d~fferent control group ["healthy'bersus "disabled" persons). 

Therefore caution must be taken while comparing ol~lr study results with the Scan- 

dinavian studies. 

The detection of a statistically significant association between organic solvent 

exposure and neuropsychiatrlc disorders is no guarantee for the existence af a 

causal relationship. The final proof for a causal association can only be given 

by experimental research, In view of the lack o f  experimental data a j~udgement 
4 must be made by weighing the available evidence . This weighing should include 

additional information beside the strength of the association as revealed by the 

study. Always, great value is given to the existence of a dose-response relation- 

ship. In case of a causal relationship one might assume that the risk to develop 

an 'organic solvent syndrome' increases with higher and longer exposure to orga- 

nic solvents. From the literature a number of indications point to the existence 

of such dose-response relationships1". grbaek et a15 stated that the orpanac 

brain syndrome due to organic scvlverit exposure could develop after at least 10 

years of occupaltional solvent exposure. Our study did not show a relationship 

between exposure dose, expressed in duration of exposure (years) an8 the risk of 

premature disabrlity due to neuropsychiatric disorders. Llndstrbm et el3 who 

also, as mentioned before, detected an increased risk for neurotic disordora, 

likewise did not observe a positive dose-respanse relationship. However the 

translation of exposure dose into the nwtikr of working years is a crude estimate 

of exposure. Not every painter will be exposed to the same level of organic sol- 

vents. Xn the analysis of our data an effort has been made to quantify this inda- 

vndual variation by the introduction of the painters index. This painters index 

is based on information from the questionnaires about painters activities a~surn~d 

to be associated with high exposuse to organic solvents. 

Mat only painters, but also other construction workere may regularly work with 

organic solvents or organic solvent containing product8 (such as glues). There- 

fore a "general'bxposure index, taking into account these exposures, was con- 



s truc ted, With regard to the painters index a positive dose-response relationship 

was detected. P, higher value of thls exposure index appeared to be assoelated 

wsth a higher rssk of receiving disability benefits due to neuropsychiatric drs- 

orders. However, high values of this painters index were only Pound arnol-ig a small 

group of painters, 

Btrikingly, a positive dose-response relationship of the general exposure index 

could be demonstrated for painters, but not for other construction workers. Pas- 

sibly the exposure of painters to organic solvents is, even at the same level 

of this general exposure index, more intensive than among construction workers. 

# construction worker indicating that he worked four or more times a week with 

organic solvents may for instance mean four brief moments, vhrille a painter giving 

the same answer to this questions might have worked four whole days with organic 

solvents. Further analysis into the contributing elements of the painters index 

elucidated that the increased risk to be prematurely disabled due to neuropsy- 

chiatric  disorder^- was mainly connected to "worklng with the paintspray" and 
"'working with paint removers". Some other painting activities were also associa- 

ted wsth elevated odds ratios, particularly working in poorly ventilated rooms. 

Poor ventilation can certainly contribute to the development of high concentra- 

tions of organic solvents in the workplace. However, in view of the limitations 

of this analysis no far-reaching conclusions may be drawn from thss data. 

The analysis revealed some indications that the possible increased risk of pasn- 

ters to be prematurely disabled due to neuropsychiatric disorders is not, or not 

exclusively, caused by exposure to organic solvents. Perhaps the workstress among 

painters is an important factor. Design and contents of the questionnaire used 

in this study were not primarily directed ta establish the level of workstress 

to whuch the participants were exposed. The questsons included in the question- 

naire with regard to workstress can only give a superficial, impression of the 

presentworkstress. Furthermore, decompensation by stressfactors needs not to 

contradict a possible neurotoxic effect of long-term exposure to organic sol- 

vents. Symptoms arssing from this neurotoxic effect {such as forgetfulness, con- 

centration disturbances, loss of initiative) may introduce problems; in work- and 

private live, while on the other hand the neurotoxic effect of organic solvents 

may lead. to a decreased stresstolerance, thus leading to earlier decompensation. 

Another finding emerging from this study concerns the statistical significant 

increased OR of "'working more than one day a week with other paintsn and "more 

than one day kll week burning off paints", As stated earlier no far reaching con- 

cllusions may be drawn from this part of the analysis. Bowever, these results 

raise the question whether within the painting trade other potentially neurotoxic 
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exposures (such as lead exposure) play a role *n the development of neuropsychia- 

tric disorders. 

 he analysis of prenarcotic and neurasthenic symptoms indicated that these symp- 

toms occur more often among the exposed control population than among the non- 

exposed control population. The occurrence of such symptoms among workers occupa- 

tionally exposed to organic solvents is in accordance with internationally pu- 

blished study ~-esults~-~. Wtthin the exposed control population a correlation was 

found between the prenarcotic (acute3 symptom score and the various exposure 

indices. However, such a correlation was not detected between the newrasthenlc 

(chrontc) symptom score and the painters- and general exposure nndex. None of the 

symptom scores were correlated to the duration of exposure. The strong carrela- 

tion among the exposed and non-exposed control population between workstress and 

the acwteJprenarcotic slgmptom scores was a remarkable finding. 

In the above, it has been suggested that the relationship between organic solvent 

exposure and neurotic disorders, as emerging from our study results, may have 

been caused by classification bias. an additional analysis using informatnon Prom 

the questionnaires revealed no indication to support the existence of a causal 

relationship between neurotic disorders and organic solvent exposure. The expo- 

sure of cases diagnosed as suffering from neurotic disorders did not appear to 

be higher or more intense than the exposure of cases diagnosed as suffering from 

other neuropsychiatric disorders. Furthermore, the symptoms reported by cases 

with neurotic disorders were not more in accordance with the symptoms attributed 

to the 'organic: solvent syndromev9 than the symptoms reported by cases with other 

neuropsychiatric dnsorders. The development of neurotic disorders might be rela- 

ted to some predisposing character structureho. Perhaps people with suscegtibi- 

Pity to develop neuropsychiatric disorders tend to choose a job as a painter. 

However, on the basis of th~s study no pronouncement can be done with regard to 

the existence of differences LCI character structure &tween painters and con- 

struction workers. 

Self-evidently attention must be given to the limitations of the study design. 

The case-control study design is rather sensitive to bias. This bias might have 

lead to an overestimation, but certainly also ta an underestimation of the detec- 

ted associatian between organlc solvent exposure and neltropsychiatsic disorders. 

Another limitation concerns the chcrvce of the cases group. httention was focussed 

on persons with neuropsychiatrtc disorders who receive disability benefits, indi- 

cating the existence of a prolonged and serious neuropsychiatric disease. It i e  

possible that minor manifestations of the organic solvent syndrome not leading 

to prolonged disability were not detected in this study. 



Ta cancluude, It must be stated that the existeenee of a small increased risk &mag 

painters to be prematurely disabled due to neuropsycb~atric disorders can not $e 

excluded. 'She increased risk applies especially to painters who are exposed to 

hkgh concentrations of orgame solvents due to thelr working condltlons or wor- 

kin$ practices. kEowev*~~r~ the detected associatrons are weaker than those emerging 

from the Bcandinavian studies. Furthermore, the increased risk is restricted to 

t he  small group of painters with the highest organic sollvent exposure. Among 

exposed workere the exv~tence of grenarcotic lacute) symptoms due to organic sol- 

vent exposure is more clearly demonstrable than the occurrence of neurasthenic 

(chronic] smptams. Furthermore it m u ~ t  be taken into account that other factors 

[e .g .  workstress) might play a role in the increase of the risk m n g  painters 

to be prematurely disabled due to neuropsychiatric disorders. 

1 
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Om na te gaan oE er een verband bestaat tussen vroegt~jdige arbeidsongeschiktheid 

(WAO-intrede) op grond van psychische a~ndocriingen en het werken met osgan~sche 

middelen is eEn patiënt-kontrole onderzoek verricht onder personen die zijn aan- 

gesloten b ~ j  het Sociaal Fonds Schilderrzbedrzjf en het Sociaal. Fonds Bomwni]ver- 

heid. 

Het risiko voor schilders op WAO-intrede tengevolge van psychische aandoeningen 

is, verdeleken met andere bouwvakkers, niet statlstzsch signiflkant verhoogd [OR 

= 1 , 1 7 ) .  hls er al sprake is van een verhoogd risiko $13 schilders op neuroto- 

xische e£ fekten dle tot WAO-intrede leiden, dan LS het verhoogde risiko beperkt 

tot de (kleinel groep schilders met de hoogste blootstelling aan organische 

oglosrniddelen. 

Onder blootgestelde werknemers uit de kontrolepopulatie is het bestaan van akute 

(prenarkotische) klachten tengevolge van blootstelling aan organische oplosmidde- 

len duidelijiker aantoonbaar dan het optreden van chronische (neurasthene) klach- 

ten. Bovendien moet rekening worden gehauden met het feit dat andere faktoren 

(bijv. werkstress) een rol kunnen spelen in het ontstaan van deoe klachten en In 

een eventuele verhoging van het risiko voor schilders op WAO-intrede door psy- 

chische aandoeningen, 

Schilders vormen binnen Nederland een beroepsgroep van cirka 35.000 werknemersr. 

Gezien de aard van hun werkzaamheden worden zij vrijwel dagelijks blootgesteld 

aan arganische oplosmiddelen. In een voorgaand artikel is uitgebreid ingegaan op 

de akute en chronische neurotoxische effekten van langdurige blootstelling aan 
2 organische oplosmiddelen . 

Het meeste ondersoek naar chronische neurotoxische effekten van langdurige bloot- 

stelling aan organische oplosmiddelen is uitgevoerd in Scandinavië, alwaar het 

'organlc solvent syndsome' t.g.v. blootstelling aan organische oplosmiddelen in 

de zeventiger jaren als een officieXe beroepsziekte is erkend en kriteria zijn 

uitgewerkt voor het stellen van deze diagnose3. Op een bijeenkomst van een WHO- 

werkgraerp in Copenhagen, waarin de oplosmiddelenproblematiek centraal stond, werd 
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de uitvoering van epidemiologisch onderzoek, met n m a  in landen waar Iret "rganic 

solvent syndromehno niet is erkend, genoemd als &$n van de "needc Sar hurther 
4 research'" Bovendsen was nader onderkoek in Kederland met betrekking tot de 

relatie tussen blootstelling aan organisch oplosmiddelen en het ontstaan v&n nau- 

ropsychiatrisehe aandoeningen gewenst toen Scheffers ."a.' hun, in opdracht van 

de Stichting Arbouw, ustgevoerde verzuimonderzoek publiceerden. U L ~  dit onderzoek 

kwm naar voren dat schilders een 35% hogere kans liepen dan bouwakkers om de 

maxiinale uitkersngstemi~n van de ziektewet te halen op grond van psychische aan- 

dsreningeni. 

Bij het onderzoek van Scheffers e.a.5 zijn een aantal kanttekeningen te maken die 

samenhangen met de aard en kwaliteit van het gebruikte materiaal (d.w.z. routine- 

matig verzamelde verzusmstatistieken3. Bij de interpretatie van de onderzoeks- 

resultüten moet dan ook de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen. De 

Stichting Arboww heeft daarom opdracht verleend aan de Vakgroep Arbeidsgenees- 

kunde van de ~ijksunsversiteit Lisnburg om een diepgaander onderzoek ust te voeren 

naar de relatie tussen blootstelling aan organusche oplosmiddelen en het: ontstaan 

van psychische aandoeningen bij schilders. 

~e centrale vraag waarop dit onderzoek antwoord tracht te geven is of de Neder- 

landse schilders tengevolge van deze blootstelling aan organische oplosmiddelen 

een verhoogd risiko lopen op WAO-intrede tengevolge wan psychische aandoeningen. 

Tevens tracht dit onderzoek antwoord te geven op de vraag of onder aan organische 

oplosmiddelen geexponeerde werknemers meer neurasthene en prenarkotische klachten 

voorkomen. 

Dit onderzoek heeft de vorm van een patient-kontrole onderzoek. De eerste stap 

in de opzet van een patlgnt-kantrole onderzoek is het afbakenen van de doelpopu- 

latie, hier wordt bedoeld de populatie waaruit patihnten g kontrolepersanen a l -  

kornstig zullen zijn. Met patiënt-kontrole onderzoek is uitgevoerd onder werkne- 

mers die zijn aangesloten bij het Sociaal Fonds Schildersbedrijf (SF31 en het 

Sociaal Fonds Bouwnijverheid [SFB). Het is van belang dat er binnen de onder- 

zoekspopulatie variabiliteit bestaat voor wat betreft blootstelling aan de moge- 

lijke etiolagische f aktor, i. c .  organische oplosmiddelen. De power (d. w, z. de 

statistische kans om een in werkelijkheid aanwezig verband in het onderzoek te 



vinden) van een pati&nt-kontrollse onderzoek is o.a. afhankelijk van het aantal 

in het onderzoek betrokken cases en kontrolepexsonen en van het percentage kon- 

trolepersonen dat is blootgesteld (geweest) aan de mogelijke etiologische faktar 

( i , e .  organische oplosmxddelen]. De efficigntie van een patiënt-kontrole onder- 

zoek, gedefinieerd als een situatie waarbij zo min mogelijk cases en kontroleger- 

Bonen nodig zijn om in komblnatle met een hoge power een aanwezig verband te 

vsnden, is optimaal als ongeveer de helft van de kontrolepopulatie is blootge- 

eteld aan de rnageli~ke etiologische faktor en de andere helft niet. 

Er van ui tgaande da t  bij het SFS aangeslotenen in principe geëxponeerd zijn en 

de bij het SFB aangeslotenen in principe niet en dat het SFB ongeveer 7 x groter 

is dan het SiFS, hoeft slechts 1/7 van de SFB-populatie in het onderzoek betrokken 

te worden. 

Deze situatie is benaderd door wan het SFB alleen werknemers in het onderzoek te 

betrekken wiens zesde cijfer wan het registratienummer een 6 of J is (d.w.z. ge- 

boren op dag 66 ,  07, 16, 11, 26, 27 van enige maand). Op deze manier is slechts 
&&nvijfde van de SFB-populatie in de onderzoekspopulatie betrokken. 

SELEKTIE VAN CASESI EN KONTROLES 

Patrenten (cases) zijn gedefinieerd als personen (mannen) uit de doelpopulatie 

dis met ingang van een datum gelegen tussen 01-07-1984 en 01-07-1986 een arbeids- 

ongeschiktheidsuitkering ontvingen op grond van een psychische aandoening. Bij 

ziekte van een werknemer meldt een bedrijf het ziektegeval bij zijn Sociaal 

Fonds, Hat; ziekteverzuim van schilders en bouwvakkers wordt begeleid door verze- 

keringsgeneeskundigen van de Sociale Fondsen. Bij voortdurende ziekte heeft men 

in de regel na 52 weken recht ap een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

De mate van 8isbeidsongeschiktheid wordt voor schilders en bouwvakkers vastgesteld 

door de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD). De verzekeringsgeneeskundigen 

van de GMD kennen een diagnose toe die vervolgens, door speciaal hiervoor opge- 

leid administratief personeel, wordt omgezet in een diagnosekode, Voor deze ko- 

dermg wardt gebruik gemaakt van de "International Classification Diseases" (ICD, 

Irde revisie, 1975). De ziekten worden ingedeeld in 17 hoofdgroepen, waarvan 

hoofdgroep V de psychische aandoeningen omvat. 

De kontrolegopulatie is opgebouwd uit een representatieve steekproef van 1.000 

personen (mannen) uit de doelpopukatie, rekening houdend met de verschillen in 



grootte en Ileeftijdsopbouw tussen SFS en SFB. Personen uit de konkrolepopulatie 

ontvingen gé&n WRO/MW-uitkerl~-~. 

De verzameling van gegevens vond in dit onderzoek plaats met behulp van een vra- 

genlij c t. De vragenli jst die bi j de uitvoering van het patient-kontrole onderzoek 

is gebruikt bestaat uit 44 vragen (Appendix 4). 

In deze vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

- Personalia; 

- WRO/AAW-vragen; 
- Opleiding; 
- Beroep; 
- Werkomstandigheden en expositie aan organische oplosmiddelen bij schilders; 
- =positie aan organische oplosmiddelen in overige beroepen; 

- Klachten gerelateerd aan het werk Iprenarkotische klachten?; 

- Gezonclheidstoestand: 
- Symptomen passend bij het 'organic solvent syndrome'; 

- Potentiele verstorende variabelen: QueteLet-index, alkoholgebrukk, roken. 

De cases en kontrolepersonen zijn schriftelijk én telefonisch benaderd met de 

vraag of zij aan dit onderzoek hun medewerking wilden verlenen. De keuze voor een 

gekonb~neerde schriftelijke &n telefonische benadering werd Ingegeven door de 

wens een zo hoog mogelijke respons (d.w.z. percentage van de benaderde personen 

die deelnemen aan het onderzoek)i te bereiken. 

BES PONS 

In de periode tussen 01-7-1984 en 01-07-1986 zijn 505 mannen uit de totale onder- 

zoekspopulatie arbeidsongeschikt geworden door psychische aandoeningen. Naast de 

steekproef van 1.000 koritralepersonen kwamen dus 505 cases in aanmerking om aan 

dit. onderzoek deel te nemen. Bij de benadering van de respondenten i8 uitgegaan 



wan personen d i e  te lefonisch h e r e i B a a r  waren, Bet beslluir om het  onderzoek t o t  

de telefonmsch bereikbare groep t e  bewrken i s  genomen toen bleek da t  de respons 

binnen de m e t  te lefonrseh beseikbare groep op een b i ~ z o n d e r  l aag  nlvo bleef s t e -  

ken (ca.  20 ti 3 9 % ) .  

Van de cases waren 409 personen í81%3 en van de kontroles waren 822 personen 

E82,2%) telefonisch bereikbaar. De respons van de personen d i e  werden benaderd 

voor deelname aan het  onderzoek l a g  voos de cases op 61,6% en voor de kontroles  

op 6 9 , 7 % .  Voor de koontrolepersonen d i e  wel te lefonisch bereikbaar waren. maar 

n i e t  aan he t onderzoek wilden meedcren, z i j n  nieuwe kontrolepersoneri ge trokken, 

zodal: de kontrolepapula t ie  u i t e inde l igk  822 personen omvat. Aangezien voor cases  

deze mogelijkheid n i e t  bestond, bedraagt h e t  aan ta l  i n  bet  onderzoek betrokken 

cases 252.  

l. Odds Ratios 

De e e r s t e  s t a p  i n  de analyse van de gegevens van het  pa t ient -kontrole  onder- 

zoek was na t e  gaan hoeveel van de i n  he t  onderzoek betrokken cases  en kontro- 

legersonen blootges te ld  zign geweest aan de  eventuele causale  faktor .  Toege- 

pas t  op d i t  onderzoek: hoeveel cases en kontrolepersonen z i j n  beroepsmatig 

b lootges te ld  geveest aan organische oplosmiddelen? 

n ie t  a l l e  werknemers d i e  zijn atingesloten b i j  he t  SPS zu l l en  b lootges te ld  z i j n  

geweest aan organische ophosmiddelen. Bovendien komt b l o o t s t e l l i n g  aan orga- 

nische oplosmiddelen ook voor i n  verschi l lende beroepen binnen de  bouwnijver- 

heid.  De hoogste b l o o t s t e l l i n g  t r e f t  men echter  aan i n  de  volgende beroeps- 

groepen: 

- sch i lde r s  

- wegmarkeerderc 

- t a p i j  t leggers  

- autocpui ters  

I n  het  kader van d i t  ondlerzoek z i j n  werknemers d i e  o o i t  werkzaam z i j n  geweest 

In  &$n wan de bovenstaande beroepen gedef in ieerd  els "blootges te ld  aan orga- 

nische oplosimiddelen". Werknemers u i t  a l l e  andere beroepsgroepen z i j n  h i e r  

gerangschikt onder de niet-geëxponeerdem. 



Kaofdgroep V, psychische aandoeningen, omvet een zestaental ICD-kodes, Het is 

niet duidelijk onder welke ICD-kode personen met een 'arganic solvent syn- 

drone' t.g.v. langdurige expositie aan osganlschue op2osmliddelen gediclgnosti- 

seerd zullen worden. Daarom is voar alle ICD-kioides afzonderlijk, en woar vet- 

schillende groepen ICD-kades, nagegaan oh es een relatie met de ex"positie aein- 

toonbaar is. Tabel 1 geeft een overzicht van de resultaten. Uit deze tabel 

blijkt dat alleen de XCD-kade "300' (neurosen) statistisch slgnifikant vaker 

aan de geexponeerden Egatienten) is toegekend. Er zijn echter ook LCD-kades, 

zoals n1309n Esltuai'tieve of exogene reaktie!, die vaker aan de niet-ge&xwncer- 

den zij n toegekend. 
De relatie tussen blootstelling aan organische oplosmiddelen en het optreden 

van psychische aandoeningen kan worden vertekend doos de inwerking van versto- 

rende variabelen ~confoundersP. Verstorende variabelen kunnen een in de werke- 

lijkheid nuet bestaande associatie suggereren, dan wel een regel bestaande 

associatie maskeren. Het is daarom belangrijk om verstorende variabelen te 

identificeren en in de analyse te betrekken. Met behulp van de vragenlijsten 

is informatie verzameld omtrent een aantal faktoren die als '"potentiiile con- 

founders" kunnen worden genlen ten aanzien van de relatie tussen blootstelling 

aan organische oplosmiddelen en het ontstaan van psychische aandoeningen. Eet 

betreft hier: leeftijd, burgerlijke staat, opleiding, auetslet-index, alkohal- 

gebruik en roken. Een statistische methode om deze faktoren ln de analyse te 

betrekken Is de logistische xegressie-analyse. Doar middel van deze analyse 

wordt de Odds Ratio [OR] gekorrigeerd voor de invloed van deze variabelen. 

In Tabel 2 is de gekorrigeerde Odds Ratio weergegeven voor een aantal (groe- 

pen) ICD-kodes. Uit deze tabel komen dezelfde trends naar voren: alleen het 

risiko voor schilders om arberdsongeschikt te worden t.g.v. neuroaen (&CD- 

3001 is statistisch signifikant verhoogd. 

2.  Dosisi-respons relatie 

De mate waarin werknemers zijn blootgesteld aan organische oplosmiddelen kan 

onderling sterk varieren. Bij de aanwezigheid van een causaal verband tussen 

blootstelling aan organische ciplosmiddelen en het optreden van psychische aan- 

doeningen mag worden verwacht, dat het risiko hoger is voor werknemers die een 

hogere blootstelling aan organische oplosmiddelen hebben ondervonden, Er zijn 

g&& exakte kwalitatieve en kwantitatieve gegevens voorhanden omtrent de 

blootstelling van de in dit onderzoek betrokken personen. 
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Tabel 2 :  Ongekorrigeerde en glekorrigeerde iEwooix leeflijd, burger l i jke  s t a a t ,  

ople iding,  roken, a l k o h o l ~ e b r u i k  e n  Quetelet-in&ex) Odd,t, Relios voor 

verschi l lende groepen ICD-kodes. 

i n t e r v a l  interval. 
Ia = 0,051 Ia = 01,0/5) 

A l l e  cases 1,Ql ( O , T 6  - 1,341 1 , 1 7  (0,85 - 1 , 4 3 1  

4CD-300 1,93 [L,13 - 3,301 2 , 3 0  ( l p I 9  - 4 t Q 8 i  

ICU-3U9 0,74 E0,51 - 1,071 0,86 EQ,57 - 1,291 

ICD-300 * 309 t 311 0,9& (0 ,72 - 1,331 1,16 [ 0 , 8 2  - 1 , 6 3 3  

ICD-300  t / m  311 0,75 (0654 - 1,051 O, 55 [ 0 , 5 9  - Y ,241 

g - 
s Ongekarrigeerde Odds Ratio 

Gekorrigeerde Odds Ratio 

Wel is  he t  mogelijk om met behulp van een aanta l  vragen u i t  heit enqu@tefosmu- 

h ie r  een scha t t ing  t e  maken van die b l o o t s t e l l i n g  aan organische oplosmiddelen. 

Voor deze analyse i s  de b l a o t s t e l l i n g  "ver taald"  i n  een d r i e t a l  indices:  

1. Het aan ta l  jaren werkzaam i n  ékn van de beroepen d i e  gepaard gaan met hoge 

b loo t s t ek l ing  aan organische oplosmiddelen {sch i lde r ,  t ap i j t l egger ,  wegmar- 

keerder,  au tospu i t e r ) ;  

2 .  Schildersindex. Deze index bes taa t  u i t  de summatie van een aantal. scores 

op vragen over werkzaamheden van sch i lde r s  welke gepaard gaan met een hoge 

b l o o t s t e l l i n g  aan organische oglosm~ddelen.  Het b e t r e f t  he t  werken met a l -  

kydverven, afbij tmiddelen en de v e r f s p u i t .  Eirn hoge score Is een aanduiding 

voor een hogere b l o o t s t e l l i n g  aan organische oplosmiddelen, De maximale 

score  bedraagt 2 4 .  

3 .  Algemene exposit ie-index. Veel bouwveukkers komen, alho@wel z i j  niet i n  &&a 

van de "blootgestelde beroepen" werkzaam z i j n ,  toch regelmatig i n  kontakt: 

met organische oplosmiddelen. Z i j  werken bijv. i n  één ruimte met sch i lde r s  

of maken gebruik van l i jmen, afbij tmiddelen,  oplosmiddelen en a n t v e t t a r s ,  

De scores van de vragen d i e  op deze faktoren betrekking hebben, z i j n  b i j  

e lkaa r  opgeteld. De maximale score i s  45. Deze vragen z i j n  door a l l e  zes- 

pondenten, inklus ief  de sch i lde r s ,  beantwoard. Een hogere score  i e  een aan- 

duiding voor een hogere b l o o t s t e l l i n g  aan organieche oplosmiddelen. 



voor elk vim deze expositie-indice6 is gekeken naar het bestaan van een dosls- 

respons relatie. Daarbij is gekorrigeesd voor een aantal verstorende wariabe- 

len, te weten leeftijd, burgerlij~ke Btaat, opleiding, alkoholpebruik, roken 

en Quetelet-rndex. De analyse xs uitgevoerd met behulp wan logistische regres- 

sie. Er lajkt vr~jwel &&n verband te zijn tussen het aantal jaren dat men 

werkt onder blootstelling aan organische oplosmiddelen en het risiko arbeids- 

ongeschikt te worden tengevolge van een psychische aandoening. Wel is een aui- 
delijke relatie aanltoonbaar tussen de hoogte van de "schildersindex" een het 

risiko om arbeidsongeschikt te worden t.g.v. psychische aandoeningen. Deze 

trend is ~tatistisch srgnifikant (P S 0.05). Ook voor de algemene expositie- 

index is deze trend, zij het minder sterk, aanwezig (P i; O, IE83 . Hoge waarden 
van deze expositie indices komen echter alleen voor in een kleine groep schil- 

ders en bouwvakkers. 

Deze resultaten wijzen erop dat mogelijk de aard en/of intensiteit van de 

blootstelling agn organische oplosmiddelen een rol spelen in het ontstaan van 

chronische neurotoxische effekten. Het is daarom van belang te onderzoeken of 

bepaalde werkzaamheden van schilders een verhoogd risiko veroorzaken ten aan- 

zien van het arbeidsangeschikt worden tengevolge van psychische aandoeningen. 

Uit de betreffende analyse komen als belangrij~kste risikofaktoren naar voren: 

werken met afbijtmiddelen, met de verfspuit en werken in slecht geventileerde 

ruimten, 

3. Gezondheidsklachten 

Het engubteformullier bevat een aantal vragen die betrekking hebben op neuras- 

thene gezondheidsklaehten, welke in de li teratuur in verband zijn gebracht nek 
4 

het "manie solvent syndrome' . 
Biij de analyse van deze symptomen is in eerste instantie gekeken naar de 

scores op deze vragen binnen de kontrolepopulatie. Be onderliggende vraagstel- 

ling bij deze analyse is of onder blaotgestelde werknemers (die niet arbeids- 
ongeschikt zijn verklaard op grand van een psychische aandoening) meer neuras- 

thene klachten woarkomen dan bij de niet-blootgestelde werknemers uit de kon- 

troleg.opulatie. Bij het voorkomen van meer neurasthene klachten is het risiko 

wellicht groter om ooit afgekeurd te worden op grond van een "psychische aan- 

doening". Het is echter niet goed mogelijk om door middel van deze symptomen- 

lijst onderscheid te maken tussen akute en chronische neurotoxische effekten. 



In Tabel 3 zijn de vragen weergegeven waarop de blootgestelde werknemers si-- 

nifikant meer klachten aangeven, dan de niet-blootgestelde werknemers. 

T a b e l  3: Neurasthene en prenarkotische klachten die signifikant vaker worden 

gerapporteerd door aan organische oplosmiddelen blootgestelde kontrole- 

personen dan door de niet-blootgestelde kontrolepersonen. 

Blootgestelde Niet-bloot- OiR Be trouwbaas- 
kontroles ges telde heidsintemal 

kontroles Ea = 0,053 
En = 3191 (n = 4 4 3 )  

Neurasthene klachten: 

- Snel afgeleid als men 
probeert zich te kon- 
centreren 3 2 5 4 1,691 1,15-2,4B 

- 's Wachts vaak wakker 
worden 4 1 

- Stemingsvermindering 
zonder direkte aan- 
leiding 2 8 

Prenarkotische klachten: 

- Misselijk gevoel 20 7 3,47 1,45-8,28 

- Kortademigheid 3 1 19  1,99 l, 11-3,58 

- Gebrek aan eetlust  22 B 3 , 3 5  L, 48-7,6#0 

Doar middel van de vragenlijs t is tevens informatie verzameld omtrent he t op- 

treden vain een skala aan prenarkotische klachten "tijdens of vlak na ket 
werk". Prenarkotische klachten kunnen een weerspiegeling zijn van de aku te 

neurotoxrsche effekten van organische oplosmiddelen. Uit Tabel 3 blijkt dat 

de geiixpoineerde kontrolepersonen signifikant vaker positief scoren. op een 

drie tal klachten, te weten: 'biscelijk gevoel", "kartademighieic1" en "gebrek 

aan eetlust". Kenmerkend voor prenarkatische klachten is dat de klachten snel 

verdwr jnen als de exposi tie aan organische oplosmiddelen verdwi j~nt . Van de 
geexponeerde kontroles geeft 13,2% een vermindering van de klachten aan ti3- 

dens het weekend af vakantie, voor de niet-ge&xgonet-rden bedraagt dit percen- 

tage ? , 4 % .  Dlt statistisch signifikante verschil suggereert dat de door de 



blootgestelde kontroles gerapporteerde prenarkotische klachten ook in werke- 

Iijkheid ~ ~ n h a n g e n  met de blootstelling aan organische aplosknlddelen. 

Binnen de blootgestelde kontrolepapulatie is &&n korrelatie gevonden tussen 

de neurasthene klachtenrarnortage en de diverse expois~tie-~ndices. Een korre- 

latne was wel aanwezig tuesen de prenarkotische lakutel klachtenrapportage 

en de schilders- en algemene eqositie-index. Opvallend was tenslotte de kor- 

relatie die binnen de blootgestelde en niet-blootgestelde kontrolegroep k- 

stond tussen werkstress en prenarkotische en neurasthene klachtenrapportage. 

In het voorafgaande is gesuggereerd dat es een relatle bestaat tussen bloot- 

stelling aan organische oplosmiddelen en neurosen. Een aanvullend onderzoek 

met behulp waqisiformatie uit de vragenlijsten bracht geen aanwijzingen aan 

het licht die het bestaan van een kausale relatie tussen blootstelling aan 

organische oplosmiddelen en het ontwikkelen van neurosen ondersteunen. De 

blootstellxng vari cases met 'keurosen" bleek niet hoger enlof intensiever te 

zijn geweest dan de blootstelling van cases gediagnostiseerd met andere psy- 

chische aandoeningen. De gerapporteerde klachten van de cases met neurosen 

waren niet meer in overeensteming met de klachten die volgens de literatuur 
4 bij het organic solvent syndroom passen , dan de gerapporteerde klachten van 

cases met andere psychische aandoeningen. 

B1J de interpretatie van de onderzoeksresultaten is het noodzakelijk aandacht te 

besteden aan de (vertekening), welke in dit onderzoek een rol kan hebben 

gespeeld. S turrnans6 onderscheidt twee belangr i jke vorme3li van bias : selektie bias 

en informatie bias. "lektie bias kan zijn opgetreden als de nnet in het onder- 

zoek htrokken groep {weigeraars, telefonisch niet bereikbare personen) kwa 

blaotstelling en/oE diagnasekodes verschilt van de wel in het onderzoek betrokken 

groep. Van de nietin het onderzoek betrokken cases en kontroles is bekend bij 

welk sociaal fonds EXFS of SFB) ze zijn aangesloten. Tevens is van de cases de 

ICB-kode bekend. Op grond van deze gegevens kon worden gekonkludeerd dat met 



k trekking tot deze twee fabtoren Ilsociale fondsen en &GD-kodes) g&&n belantgri j ke 

selektie bias was opgetreden. 

Ren anaere potentiële bron van selektie bias wordt mogelz~k gevormd dmr de toe- 

kenning wan diagnoses door de verzekerinasarts aan de pa tlgnten. Brpofdgroep V, 

psychische aandoeningen, vormt een moeilijk dlagnos t lsch terrein. zo zal bijvaor- 

beeld bij een reaktief beeld tengevolge van "stress" een keuze moeten worden ge- 

maakt tussen IC13 300 (neurosen) en ICD 3139 Csituatieve of exogene reaktie). De 

vraag of men met een "normale" of een "neurotische" reaktie ap stress te maken 

heeft, zal niet door alle verzekeringsartsen op dezelfde wijze worden beantwoord. 

Bedacht dient echter te worden dat schilders én bouwvakkers zijn gezien door de 

artsen van &&n medische dienst, zodat: deze misklassifikatie de blootgestelden en 

de niet-blootgestelden In gelijke mate treffen. 

Plrbeldsmarktfaktoren kunnen ook een rol spelen in het risiko op WAO-intrede. Ne t 

name oudere en werkloze werknemers komen soms ten onrechte ( 7 )  in de WAO terecht. 

Deze situatie speelde vooral in de zeventiger j~aren, maar de aanwezigheid van 

deze arbeidsmarktfaktoren tijdens de onderzoeksperiode [april 1984 - april 19861 
kan zeker niet worden uitgesloten. Deze vorm van bias zal echter zowel bij de 

blootgestelden als bi j de niet-blootges telden zijn opgetreden. Het vinden van 

verbanden tussen blootstelling aan oplosmiddelen en psychische aandoeningen zal 

door dit soort faktoren echter worden bemoeilijkt. 

In een onderzoek waarbij door middel van vragenlijsten informatie wordt verza- 

meld, moet altijd rekening worden gehouden met het optreden van informatie bias. 

Bovendien Is In Nederland in 1984 via eenperskonferentie meer bekendheid gegeven 

aan de relatie tussen psychische aandoeningen en blootstelling aan organische 

oplosmiddelen. Een vom van informatie bias, waarbij schilders die op de hoogte 

zijn van deze relatie geneigd zijn om meer klachten aan te geven, 1 s  dus niet 

uitgesloten. 

Het risiko dat schilders in vergelijking met andere bouwvakkers Bopen op WAO- 

Intrede tengevolge van gsychische aandoeningen, i 8  aok na korsektie voor wersto- 

rende variabelen niet statistisch signif ikant verhoogd (OR = 1,17 l , De onder- 

zoekers zijn echter van mmenmg dat ap basis van de resultaten wan dit onderzoek 

niet zonder meer gesproken kan worden van een negatieve studie. Deze koalusie is 



gebaseerd op de gevonden positieve trends voor diverse dosis-respns relaties. 

Twens 1s een verhoogd risiko op WAO-intrede tengevolge van psychische aandoenin- 

gen gekonstateerd voor schilders die daar de aard van hum werkzaweden aan hoge 

konrentraties organische oplosmiddelen blootstaan (bijv. werken in slecht geven- 

tileerde rumten, werken met afbijtmiddelen). Een verdeling van de hoofdgroep 

"psychische aandosn~ngen" in verschillende diagnosegroepen brengt aan het licht 

dat de diagnorse "neurosen'"i(irCD 3 0 0 )  waker bij schilders als diagnose wordt ge- 

bruikt (OR = 2,33 . De diagnose "sztuatieve of exogene reaktie" (ICD 309) die niet 
scherp te onderschefd~en is van de diagnose '5-ieuusosen" wordt echter minder vaak 

aan schilders toegekend, termill. de kombinatie wan beide dlagnosekodes g e n  ver- 

hoogd risiko voor schilders laat zien. Net is dan ook mogelijk dat de gevonden 

associatie tussen blootstelling aan organische oplosmiddelen en "neurosenq' het 

gevolg is van een klassifikatie-artefact. 

Alhoewel het bestaan van een (licht) verhoogd risiko op WAO-intrede tengevolge 

van psychische zandoen~lngen op grond van deze onderzoeksresultaten niet uitgeslo- 

ten kan worden, zijn de gevonden associatues in ieder geval zwakker dan uit over- 

eenkomstig Scandinavisch onderzoek naar voren komt7-'. Als er al sprake is van 

een verhoogd risiko bij schilders op neurotoxische effekten die tot WAO-intrede 

leiden, dan is het verhoogde rasika beperkt tot de (kleinel groep schilders met 

de hoogste blootstelling aan organische oplosmiddelen. 

Naast de overeenkomsten in onderzoeksopzet met de Scandinavische onderzoeken, 

zijn echter ook enkele verschillen te noemen: 

- Het gebruik van een andere ICD-kadering voor de cases (ICD-9 versus ICD-I); 
- Verschillen tussen Nederland en Scandinav~e met betrekking tot de criteria 

voor het toekennen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering; 

- De keuze van een andere kontrolegroep (gezonden versus arbeidsongeschikten). 

Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de Scandinavische schilders in het verleden 

aan hogere kancentraties oplosmiddelen blootgesteld zijn geweest dan hun Weder- 
l0 landse kollaga's . 

"Fenslotte komt uit dit onderzoek naar varen dat onder blootgestelde werknemers 

uit de kontxolepagulatie het bestaan van akute (prenarkotische) klachten tenge- 

volge van blootstelling aan organische oplosmiddelen duidelijker aantoonhaar is 

dan het optreden van chronische Ineurasthene) klachten. Niet uitgesloten kan 

werden dat andere faktoren (zoals bijv. verks tress) een belangri jke rol spelen 

i n ,  he t  ontstaan van deze klachten en in het mogelijk aanwezige licht verhoogde 

riwiko voor schilders op WAO-intrede door psychische aandoeningen. 




