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Stellingen
behorende bij het proefschrift:

EVALUATION AND CONTROL OF OCCUPATIONAL HEALTH RISKS
An integrated strategy applied to

chemical, physical and ergonomie stressors

Umert Kant, Maastricht, 22 juni 1994

De uitkomst bij het toepassen van een intégrale arbeidshygiënische
stratégie voor risikobeheersing op de werkpiek omvat meer dan de som
der delen van een stapsgewijze aanpak.

Een elementair inzicht in de relatie tussen bronnen en expositie is een
absolute voorwaarde voor het ontwerpen van een intégrale arbeids-
hygiënische stratégie. Het 'multiple-source' concept is hierbij bruikbaar
gebleken.

III De (tijds)investering voortvloeiend uit de intégrale benadering van risiko-
evaluatie en -beheersing is met name lonend voor werksituaties waarbij
de evaluatiecriteria en/of werkmethoden sterk aan veranderingen onder-
hevig zijn.
(D/Y

IV Gezien de hanteerbaarheid ervan in de ergonomie is het verrassend te
constateren dat het 'multiple-source' concept ontwikkeld is in de
chemie.

V Simulatiemodellen zijn een hulpmiddel in de moderne arbeidshygiënische
huishouding. Het 'well-stirred' model past hier uitstekend in.



VI De klimaatkondities in operatiekamers zijn in ieder geval ideaal voor het
evalueren van de invloed van mentale stress op de klimaatbeleving.
(Dit proefschrift)

VII De grens tussen environmental monitoring en biological monitoring,
zoals gedefinieerd door Zielhuis en Henderson (1987), vervaagt bij het
meten van lachgas (NjO) in een verkoeverkamer.
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VIM Uitgaande van het raamwerk geschetst door Schulte (1989), geeft het
ontbreken van correlatie tussen een potentiële biomarker en uitwendige
blootstelling juist aan dat deze wellicht bruikbaar is als effekt- of
gevoeligheids marker.
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IX De sticker "Ik rij alcohol-vrij" dient, gezien de rijstijl van deze automobi-
listen, eerder als waarschuwing dan als advies aan medeweggebruikers
geïnterpreteerd te worden.

X De werkdruk, rechtspositie en salariëring van een tijdelijk aangestelde
universitaire medewerker benaderen die van een startende ondernemer.

XI Sommigen beschouwen arbeidshygiëne meer als een kunst dan een
kunde. Indien dit het geval is, dient het eisenpakket voor certificatie
conform te worden aangevuld.


