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CHAPTER 10

Summary

Occupational hygiene focuses on the individual workplace with the aim to
protect workers from health hazards related to work and to enhance the well-
being of workers by adapting the work (setting) to human requirements. An
essential activity in occupational hygiene is the workplace investigation
(survey) to analyse and prevent workplace hazards. Usually a stepwise
approach of identification, evaluation and control of occupational hazards is
followed using different strategies and methods in each separate step. As a
result of this approach many surveys have focussed mainly on the evaluation
of hazards thereby failing to provide elementary insight to establish control
measures.
This thesis deals with the design of surveys that enable both evaluation and
control of occupational hazards. The principal objectives of this thesis were:
1. To indicate how current occupational hygiene strategies for risk evaluation

can be extended/modified in order to enable better risk control;
2. To develop methodology (simulation models, hardware) to enable an

approach integrating evaluation and control.
These objectives are illustrated and evaluated in three parts containing pair-
wise chapters dealing with risk evaluation and control of some relevant
environmental stresses (chemical exposure, thermal conditions, postural load)
in the work environment.

The first part (Chapters 2 and 3) describes the evaluation and control of
nitrous oxide exposure in operating rooms. In Chapter 2 a survey conducted
in operating rooms is described. This survey was designed (i) to obtain reliable
exposures for different groups of operating room staff, (ii) to identify and quan-
tify the main sources of N̂ O in the operating and recovery rooms and (iii) to
establish control measures. All staff except for surgeons were exposed to N̂ O
levels above the proposed exposure limit of 25 ppm. The most important con-
tributor to total release of N2O was the ventilator (about 70%), especially
during the artificial respiration of the patient. It was calculated that a 58%
reduction in emission could be achieved by technical improvements of the
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ventilator and consistent scavenging. Measurements of N2O levels after inter-
vention showed a reduction in the area surrounding the ventilator of about
80%, thereby reducing occupational exposure of all staff to below 18 ppm.
However, exposure to N̂ O in operating rooms is not only determined by the
emission rate (sources) but also by the general ventilation and the percentage
recirculation. Based on our data a simulation model for nitrous oxide exposure
in operating rooms was developed. The development and application of this
model, which includes N̂ O emission, ventilation and recirculation is described
in Chapter 3. This model was used to predict the effect of different control
measures and was validated with data obtained after control measures were
implemented. Using this model, it was calculated that compliance with the
proposed MAC value for N̂ O (25 ppm) is attained when the percentage of
recirculated air does not exceed 20%. In general, this survey shows how
modelling can help both occupational hygienists and hospital management to
control exposure to anaesthetic gases and to design or adapt ventilation
systems of operating rooms and recovery rooms.

The second part of this thesis (Chapters 4 and 5) describes the application
and modification of methods for the evaluation of thermal climate in the work
environment. The thermal conditions in 42 garages were measured and evalua-
ted using four current climate standards (L-index, L-index (comfort), PMV-
index, ASHRAE-index) and compared with results of questionnaires completed
by mechanics working in these garages (Chapter 4). It appeared that the num-
ber of garages within the standards acceptable range varied considerably with
the standard used. As a consequence, the necessity and the type of control
measures were highly influenced by the climate standard used. The large diffe-
rences can be explained by the different parameters on which the standards
are based. Our findings revealed Fanger's PMV-index to be the most adequate
standard for the evaluation of the thermal environment in garages. However,
Dutch occupational legislation for thermal environment at the workplace is
still based on the L-index. Our results show that this index is not suitable to
evaluate the thermal environment in garages and comparable work
environments, since this standard does not incorporate air-velocity, which we
showed to be crucial in evaluating these thermal environments.
Although Fanger's PMV-index incorporates personal parameters like clothing
and metabolic rate, it does not account for other personal parameters like
mental stress. In order to determine the effect(s) of mental stress on thermal
sensation, a workplace study among operating room staff, including surgeons,
anaesthetist assistants, instrumentation nurses and circulating nurses was
performed (Chapter 5). Climate conditions in these rooms were ideally control-
led, but the tasks, education and mental activity of different categories of staff
varied widely. Environmental climate parameters were measured during
surgical programs and personal parameters for the different occupational
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groups were estimated. Based on these data, predicted mean votes (PMV)
were calculated for the different groups of staff and compared with the results
of questionnaires on the perception of thermal climate and mental activity
during that program. Our results show that the difference between measured
PMV and the perceived thermal sensation is significantly dependent upon and
increases with the perceived mental activity. This may be important for the
evaluation and control of thermal climate conditions of occupations with a high
mental stress (e.g. surgeons, flight control officers).

The third part of this thesis (Chapters 6-8) describes the application of the
Ovako Working posture Analysis System (OWAS) as a tool for evaluation and
control of postural stress. The work postures and work activities of mechanics
(N = 84) in 42 garages were observed and recorded using the basic OWAS
method (Chapter 6). This survey design enabled us to calculate the work pos-
ture load, the contribution of a specific activity to total postural load and to
compare different work methods. Five out of 19 observed postures of the
body members and 31.9% of the typical working postures were classified as
Action Category 2 suggesting that during a substantial part of the working
day working postures occur which are slightly harmful to the musculoskeletal
system. The work activities principally causing the workload were identified.
For three work activities an alternative work method involving different usage
of different garage equipment was observed (e.g. grease pit vs vehicle lift).
A pairwise comparison of these work methods showed that the number of
poor working postures and thereby the load on the musculoskeletal system
is substantially affected by the work method applied.
In Chapter 7 an ergonomie survey amongst operating room personnel is des-
cribed. The study included four different groups of staff (surgeons, anaesthe-
tist assistants, instrumentation nurses and circulating nurses) and two special-
ties (general surgery and Ear Nose Throat (ENT)). The survey was designed
to: (i) determine the postural load in this particular group of health care wor-
kers and the effect of the static posture on this load, (ii) identify activities
involving poor work postures, and (iii) determine differences between speciali-
ties with regard to work postural load. The work postures and related work
activities were recorded and evaluated using the specified OWAS. It was
shown that the postural load of circulating nurses and anaesthetist assistants
was not harmful, whereas some work postures of instrumentation nurses and
surgeons need improvement. The postural load in both latter groups is mainly
due to the high prevalence of static work postures during the activities
"surgery" (surgeons) and "assistant surgery" (instrumentation nurses).
Significant differences in postural load were observed between general
surgeons and ENT surgeons.

The study design of the surveys as described in Chapter 6 and 7, enabled the
analysis of activities, work methods / equipment and professions which are
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essential for both the evaluation and control of postural stress. In order to
perform this analysis a computerised version of the OWAS method was deve-
loped since the original OWAS method was not suited for this task. Chapter
8 describes the development and application of this system. It can be conclu-
ded that the computerised OWAS system is a powerful tool to determine the
postural load, identify tasks with a contribution to this load and to determine
control measures and estimate the effect of these measures.

By means of studies on different workplaces with various stressors (chemical
exposure, thermal conditions, postural load), we demonstrated in what way
surveys can be designed and applied, allowing both evaluation and control
of occupational hazards. An elementary insight into the relation between
sources and exposures (multiple source concept) appears to be a prerequisite
for the design of such integrated strategies. In most investigations in this
thesis, a pilot study was necessary to obtain this elementary insight and to
select the parameters to be measured. As a consequence the design of inte-
grated strategy sets stringent conditions for the methodology and the sampling
strategy applied. The currently available methods for exposure measurement
are adequate in most applications as shown in this thesis, although in one case
(OWAS) methodology had to be adjusted to perform data analysis. In all three
parts of this thesis the sampling strategy was crucial to obtain data which
could be used for intervention and risk control. Interestingly, evaluation and
control could be obtained by elaborate surveys coupling exposure to emission
(N?O), thermal comfort to thermal environment and workload to work
methods. Despite the fact that such integrated surveys are rather time
consuming and expensive we conclude that in common practice they will
result in efficient control measures and in the long run even prove to be cost
effective. The more so as the integrated design provides the opportunity to
anticipate changes in work methods / equipment and/or exposure limits.



CHAPTER 11

Samenvatting

Arbeidshygiëne richt zich op de individuele werkplek met als doel werknemers
te beschermen tegen faktoren die gezondheid en welzijn kunnen schaden.
Werkplekonderzoek gericht op de analyse en preventie van ge/ondheids-
bedreigende faktoren vormt daarom een essentieel onderdeel van do arbeidshy-
giëne. Bij dit werkplekonderzoek wordt een stapsgewijze aanpak gohantoerd
van herkennen, evalueren en uiteindelijk beheersen van gezondheidsbedreigen-
de faktoren, waarbij in iedere afzonderlijke stap verschillende strategieën en
méthodes toegepast worden. Als gevolg van deze stapsgewijze aanpak zijn
de meeste werkplekonderzoeken gericht op de evaiuatie en blijft het verschaf-
fen van informatie nodig voor het vaststellen van beheersmaatregelen vaak
achterwege.
Dit proefschrift behandeld een onderzoeksopzet gericht op zowel de evafuatie
als de beheersing van werkpiekrisiko's.
De doelsteilingen van dit proefschrift waren:
1. Aan te geven hoe de bestaande arbeidshygiënische stratégie voor risiko-

evaluatie moet worden aangepast/uitgebreid om tot een betere beheersing
van deze risiko's te komen.

2. Het ontwikkeien van méthodologie (simulatiemodellen, hardware) ten be-
hoeve van een geïntegreerde aanpak van evaiuatie en beheersing,

Deze doelsteilingen worden uitgewerkt en belicht aan de hand van studies naar
de evaiuatie en beheersing van drie relevante werkpiekfaktoren, te weten
chemische blootstelling, thermisch klimaat en werkhoudingsbelasting.

Het eerste deei van dit proefschrift {hoofdstuk 2 en 3) behandelt de evaiuatie
en beheersing van beroepsmatige blootstelling aan iachgas (N^O) in operatie-
kamers. In hoofdstuk 2 wordt een werkplekonderzoek in operatiekamers
beschreven. Deze studie was opgezet |i) ter verkrijging van nauwkeurige bloot-
stellingsgegevens voor de verschillende groepen operatiekamerpersoneei, (if)
om de belangrijkste lachgasbronnen in operatiekamers en verkoeverkamer te
lokaliseren en te kwantificeren en (iii} ter bepaiing van beheersmaatregefen.
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De NjO-blootstelling was voor al het personeel, uitgezonderd de chirurgen,
boven de voorgestelde MAC-waarde van 25 ppm. De grootste bijdrage aan
de totale NjO-emissie (circa 70%) werd geleverd door de beademingsappara-
tuur, met name bij aktieve beademing van de patient. Berekend werd dat door
technische aanpassingen aan de beademingsapparatuur en een consequent
gebruik van scavenging, de emissie met 58% gereduceerd kon worden.
Metingen na interventie toonden aan dat de N^O-expositie in de omgeving van
de beademingsapparatuur met 80% gereduceerd was. De beroepsmatige bloot-
stelling aan lachgas bleek voor allé groepen beneden de 18 ppm te zijn. De
blootstelling aan lachgas op operatiekamers wordt echter niet alleen bepaald
door de emissie (bronnen) maar ook door de algehele luchtverversing en het
percentage luchtrecirculatie. Op basis van eigen onderzoeksdata werd een
simulatiemodel ontwikkeld voor de blootstelling aan lachgas. In hoofdstuk 3
wordt de ontwikkeling en toepassing van dit model beschreven. Dit model
werd gebruikt om de effekten van verschillende beheersmaatregelen te voor-
spellen en werd gevalideerd met data verkregen nadat de voorgestelde be-
heersmaatregelen waren verwezenlijkt. Met behulp van dit model werd bere-
kend dat indien het percentage recirculatie niet hoger is dan 20%, de voorge-
stelde MAC-waarde niet zal worden overschreden. Deze studie laat zien dat
modellen een hulpmiddel kunnen zijn voor arbeidshygiënisten en ziekenhuis-
management bij het beheersen van de beroepsmatige blootstelling aan gas/
dampvormige anaesthetica en bij het ontwerpen cq. aanpassen van ventilatie-
systemen in operatiekamers en verkoeverkamers.

In het tweede gedeelte van dit proefschrift (hoofdstuk 4 en 5) worden metho-
den voor de evaluatie van het thermische klimaat beschreven. In 42 garages
werden de klimaatomstandigheden gemeten en beoordeeld aan de hand van
vier gangbare richtlijnen (L-index, L-index (comfort), PMV-index en ASHRAE-
index). De resultaten werden vergeleken met de via vragenlijsten gescoorde
beleving van het klimaat van monteurs in deze garages (hoofdstuk 4). Het
aantal garages dat voldeed aan de gestelde waarden bleek sterk afhankelijk
te zijn van de richtlijn die werd toegepast. De noodzaak van te nemen beheers-
maatregelen wordt derhalve sterk beïnvloed door de keuze van de klimaatricht-
lijn. Dit kan verklaard worden door de verschillende parameters waarop deze
richtlijnen zijn gebaseerd. Uit deze vergelijkende studie komt naar voren dat
de beoordeling van het thermische klimaat in garages het best kan geschieden
met behulp van de PMV-index. De Nederlandse wetgeving m.b.t. het thermisch
klimaat op de werkplek is echter gebaseerd op de L-index. Onze resultaten
tonen aan dat deze index niet geschikt is voor de evaluatie van het klimaat
in garages en vergelijkbare werkplekken. De L-index houdt namelijk geen reke-
ning met de luchtsnelheid, hetgeen van cruciaal belang bleek te zijn bij de
evaluatie.
In Fanger's PMV-model zijn de persoonlijke klimaatparameters kleding en
aktiviteit opgenomen. Andere persoonlijke parameters zoals mentale stress



worden echter buiten beschouwing gelaten. Het effekt van mentale stress op
de beleving van het thermische klimaat werd onderzocht in een werkplek-
onderzoek, uitgevoerd onder vier groepen operatiekamerpersoneel (chirurgen,
anesthesie-, instrumentale- en omloop verpleegkundigen). De klimaat-
omstandigheden in operatiekamers worden nauwkeurig geregeld. De taken,
opleiding en mentale stress van het personeel kunnen echter stork verschillen.
Gedurende een aantal operatieprogramma's werden de omgevingsklimaat-
parameters gemeten. Per beroepsgroep werd een nauwkeurige schatting
gemaakt van de persoonlijke parameters. Op basis van deze moetgegevens
werd per operatieprogramma voor iedere beroepsgroep de PMV-waarde
berekend. Deze waarden werden vergeleken met de via vragenlijsten
gescoorde beleving van het klimaat en de mentale stress. De resultaten van
deze studie laten zien dat het verschil tussen de berekende PMV on de
beleving van het klimaat signifikant afhankelijk is van, en toeneemt mot, de
beleving van de mentale stress. Dit kan van belang zijn bij de beoordeling en
beheersing van klimaatomstandigheden voor beroepsgroepen met een hoge
mentale stress (bijvoorbeeld chirurgen, luchtverkeersleiders).

In het derde gedeelte van dit proefschrift (hoofdstukken 6-8) wordt de toepas-
sing van de Ovako Working posture Analysing System als instrument voor de
beoordeling en beheersing van werkhoudingsbelasting beschreven (OWAS).
In hoofdstuk 6 wordt een werkplekonderzoek naar de werkhoudingsbelasting
van garagemonteurs beschreven. In 42 garages werd de werkhouding en werk-
aktiviteiten van garagemonteurs geobserveerd en geregistreerd m.b.v. de
"basic" OWAS-methode. De onderzoeksopzet stelde ons in staat (i) de werk-
houdingsbelasting vast te stellen, (ii) de bijdrage van de verschillende aktivi-
teiten aan deze belasting vast te stellen en (iii) werkmethoden met elkaar te
vergelijken. Vijf van de negentien deelhoudingen en 31,9% van de standaard-
houdingen werden geklassificeerd in OWAS Actie Catégorie 2. Dit betekent
dat gedurende een aanzienlijk gedeelte van de werkdag houdingen voor-
kwamen die (licht) belastend zijn voor het bewegingsapparaat. De aktiviteiten
die met name deze belasting veroorzaken konden worden vastgesteld. Bij drie
aktiviteiten werd tevens een alternatieve werkmethode m.b.t. het gebruik van
apparatuur geobserveerd (bijvoorbeeld hefbrug vs smeerkuil). Een paarsgewijze
vergelijking van deze werkmethoden toonde aan dat het aantal belastende
werkhoudingen en daarmee de belasting op het bewegingsapparaat aanzienlijk
beïnvloed wordt door de toegepaste werkmethode.

In hoofdstuk 7 wordt een werkplekonderzoek naar de werkhoudingsbelasting
van operatiekamerpersoneel beschreven. Het onderzoek omvatte vier beroeps-
groepen (chirurgen, instrumentatie-, anesthesie- en omloop verpleegkundigen)
en twee specialismen ( Algemene Heelkunde en Keel-, Neus- en Oorheelkunde).
Het onderzoek was opgezet (i) ter bepaling van de werkhoudingsbelasting van
deze beroepsgroep, in het bijzonder de bijdrage van de statische werkhouding
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aan deze belasting, (ii) opsporing van aktiviteiten met belastende werkhoudin-
gen en (iii) vergelijking van de twee specialismen m.b.t. de werkhoudings-
belasting. De werkhouding en aktiviteiten werden geregistreerd en beoordeeld
m.b.v. de "specified" OWAS-methode. De resultaten van deze studie toonden
aan dat de werkhouding van anesthesie- en omloopverpleegkundigen niet be-
lastend waren. De werkhouding van chirurgen en instrumentatieverpleegkun-
digen daarentegen waren voor verbetering vatbaar. De werkhoudingsbelasting
van laatstgenoemde groepen werd voornamelijk bepaald door het hoge aandeel
van statische werkhoudingen. Dit was met name het geval gedurende de akti-
viteiten "opereren" (chirurgen) en "assisteren bij operaties" (instrumentatie-
verpleegkundigen). De werkhoudingsbelasting van chirurgen Algemene
Heelkunde bleek signifikant te verschillen met die van KNO-chirurgen.
De studie-opzet van deze surveys zoals beschreven in hoofdstuk 6 en 7 stelde
ons in staat de werkhoudingsbelasting te analyseren naar aktiviteit, werkme-
thode en beroepsgroep. Dit is essentieel voor het vaststellen van beheersmaat-
regelen. De oorspronkelijke OWAS-methode is echter niet geschikt voor deze
analyses. Daarom werd een gecomputeriseerde versie van de OWAS-methode
ontwikkeld. In hoofdstuk 8 worden de ontwikkeling en toepassing van dit
systeem beschreven. Gekonkludeerd kan worden dat dit systeem een belang-
rijk hulpmiddel kan zijn bij (i) het vaststellen van de werkhoudingsbelasting,
(ii) het opsporen van belastende taken en (iii) het ontwikkelen van beheers-
maatregelen en het inschatten van het effekt van deze maatregelen.

In dit proefschrift wordt, aan de hand van onderzoek naar diverse werkplekken
en verschillende belastende faktoren, aangetoond op welke wijze arbeids-
hygicnische surveys kunnen worden opgezet en uitgevoerd teneinde evaluatie
en beheersing van werkplekrisiko's mogelijk te maken. Voor het opzetten van
een geïntegreerde onderzoeksstrategie bleek een gedegen inzicht in de relatie
tussen bronnen en blootstelling volgens het "multiple source concept" een
absolute voorwaarde te zijn. In het merendeel van de onderzoeken was
derhalve een pilot-studie noodzakelijk dit inzicht te verkrijgen en om een meet-
strategie vast te stellen. Een dergelijke geïntegreerde aanpak stelt echter
stringente voorwaarden aan de méthode en de meetstrategie. De huidige
beschikbare méthodes voor het meten van beroepsmatige blootstelling bleken
in de meeste gevallen goed te voldoen. In één geval (OWAS) diende de
bestaande méthode aangepast te worden om de noodzakelijke analyses
mogelijk te maken.
In aile drie de delen van dit proefschrift bleek de meetstrategie van cruciaal
belang te zijn voor het verkrijgen van gegevens voor de evaluatie en beheersing
van belastende faktoren. Opmerkelijk was datevaluatieen beheersing mogelijk
werd door het uitvoeren van omvangrijke werkplekonderzoeken waarbij
expositie gekoppeld werd aan emissie, thermisch comfort aan de omgeving
en werkhoudingsbelasting aan werkmethoden. De voorgestelde geïntegreerde
aanpak is tijdrovend en kostbaar maar resulteert wel in efficiente beheersmaat-
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regelen en zal daarom op de lange termijn wellicht kosteneffektief blijken, te
meer omdat deze opzet het mogelijk maakt adequaat te reageren op verande-
ringen in werkmethoden/apparatuur en/of blootstellingsgrenswaarden.




