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PROJECT  Zijn werkplekinterventies kosteneffectief, en voor wie?      

ONDERZOEKSPROGRAMMA  tNo rijksbijdrage Arbeid en gezondheid 

InnovatIes voor Gezond en veIlIG Werken
IMPLEMENTATION AND EVALUATION OSH POLICIES

hoe kosteneffectief 
zijn werkplek- 
 interventies?

oM de geZoNdheId vAN WerkNeMerS te bevordereN, kuNNeN 

uIteeNloPeNde INterveNtIeS WordeN INgeZet. eeN voorbeeld 

IS het gebruIk vAN AdeMbeScherMINg oF AFZuIgINStAllAtIeS 

IN de bouW, oM de blootStellINg AAN gevAArlIjke StoFFeN te 

verlAgeN. bIj de keuZe tuSSeN INterveNtIeS IS het belANg

rIjk oM NIet AlleeN NAAr de eFFectIvIteIt te kIjkeN, MAAr 

ook NAAr de INveSterINgeN. Welke MAAtregeleN ZIjN het 

MeeSt koSteNeFFectIeF? 

effectieve én efficiënte maatregelen nemen

In de gezondheidszorg zijn kostenbatenanalyses heel gebruikelijk om te 

bepalen hoe kosteneffectief nieuw beleid of interventies zijn. Maar 

dergelijke analyses worden minder toegepast bij arbeidgerelateerde 

interventies. denk bijvoorbeeld aan verschillende maatregelen om 

werknemers tegen stof te beschermen: hoe kosteneffectief is 

bijvoorbeeld het gebruik van technieken als ‘wet dust suppression’ 

(de werkomgeving nat maken zodat er minder stof vrijkomt)? voor dit 

onderzoek voeren we een kostenbatenanalyse uit voor meer inzicht: 

welke werkplekinterventies zijn niet alleen effectief, maar leveren 

tegelijkertijd geld op of kosten niet te veel geld?

rekenmodel

voor dit project hebben we een kostenbatenraamwerk ontwikkeld: een 

instrument waarmee wij samen met de klant (een bedrijf/de overheid/

een verzekeraar) de kosten en baten van interventies kunnen evalueren. 

het onderzoek heeft geleid tot een rekenmodel dat het mogelijk maakt 

om kosten en baten uit te splitsen naar verschillende stakeholders: 

werkgevers, werknemers en de samenleving. 

‘ HET iNSTRuMENT GEEFT 
bElANGRiJKE iNZiCHTEN 
iN DE KOSTEN EN bATEN 
vAN vERSCHillENDE 
iNTERvENTiESCENARiO’S.’

kosteneffectiviteit betrouwbaar inschatten

het rekenmodel dat we ontwikkeld hebben, helpt om van tevoren een 

betrouwbare inschatting te maken: wat zijn de kosten en baten van 

interventies, tot welke veranderingen in de ziektelast leiden ze? 

het model levert belangrijke informatie op om onderbouwde 

beslissingen te kunnen nemen over de effectiviteit van interventie

strategieën. We hebben het instrument al toegepast om verschillende 

interventie strategieën te evalueren, zoals het gebruik van benatting in 

de bouw. ook hebben we het toegepast om meer zicht te krijgen op de 

kosten en baten van een europese beleidsverandering. 


