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VOORWOORD

Toen de Commisie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek von de gezond-
heidsorgonisotie TNO in 1958 een Stuurgroep Ergonomie insfelde met dooron-
der ressorterende werkgroepen, bestond er nog een levendige herinnering oon
een ervoring, die werd opgedoon ti[dens hef in I 957 door de Europeon Pro-
ductivity Agency te Leiden georgoniseerde internotionole congres "Fitting the
iob to the worker". Er wos door duideliik gebleken, dot men niet kon be-
schikken over goede ergonomische criterio voor de beoordeling von werkmetho-
den, gereedschoppen of mochines, respectieveliik mens-mochine-systemen. Er
werd don ook een werkgroep ingesteld, die bekend is geworden ols de "werk-
groep Ergonomische Criterio ".

Deze bestond uit bedriifsortsen, fysiologen, psychologen, ingenieurs,
orgonÌsotie-deskundigen, veiligheidsdeskundigen en een deskundige op het ge-
bied von houding en beweging. Gezomeliik werden bepoolde orbeidssituoties
bestudeerd, woorbii oonvonkeliik werd getrocht, vonuit ieder vokgebied liisfen
somen te stellen von criterio voor de beoordeling von de oonpossing von
ds.orbeid von de mens.

Toen deze benodering bleek te leiden tot moei liik te integreren werk-
stukken, werd besloten tot het opstellen von een liist criterio vonuit olle be-
trokken vokgebieden. voor het biieenbrengen, coördineren en redigeren von
de biidrogen der leden werd behoefte gevoeld oon een redocteur, die werd
gevonden in de persoon von de heer H.A.W. Klinkhomer.

De werkgroep heeft zich herhooldeliik beroden over de beste wiize om
bestoonde kennis in bruikbore vorm te presenteren oon het bedriifsleven en
zich doorbiI uiteroord ook georiënteerd op door onderen gekozen oplossingen.
Ervoringen en gegevens ziin uitgewisseld met ondere groepen. Het is niet
doenli[k deze hier olle te vermelden, moor een uitzondering wordt gemookt
voor de werkgroep von de lnternotionol Ergonomics Associotion, ingesteld
ín l9ól in Stockholm. Deze heeft biI de somensfelling von de Ergonomics
System Ano lysis check list (l 9ó4) onder meer gebruik gemookt von moterioo l,
verzomeld door de Werkgroep Ergonomische Criterio, en omgekeerd is bif de
somenstelling von de Beoordelingsliist Ergonomie veel ontleend oon de Ergo-
nomics System Anolysis Checklist.

De besprekingen hebben uiteindeliik geleid tot het formuleren von de
vo lgende eisen:
l. De beoordelingsliist moet kunnen worden toegepost in de ontwerpfose von

een orbeidssituotie (woorbii ook gedocht wordt oon proefmodellen en mock-
-ups), dus in de eerste ploots door de constructeur/ moor moet ook ge-
schikt ziin voor de beoordeling von een bestoonde situotie, woorbii voor-
ol gedocht wordt oon de bedriifsorts, de bedriifspsycholoog, de vei ligheids-
deskundige, de orbeidsonolyst en de bedriifsleìder. Doornoosf zullen de



orch¡tect en de gezondheidstechnicus evenols de inkoper von mochines en
gereedschoppen met voordeel moeten kunnen gebruikmoken von de liist.

2. Het gebruik von de liist moet enerziids de woorborg bieden. dot geen
enkel ergonomisch ospect oon de oondocht ontsnopt, onderziids moet worden
voorkomen, dot irrelevonte vrogen worden gesteld.

3. ledere beoordeling vergt de mogeliikheid tot vergeli[king von de woorne-
ming met een norm. Aon deze eis kon worden voldoon door te verwiizen
noor normen in een ergonomisch vodemecum. Wonneer voor een goede
woorneming een meting nodig is zol zulks moeten worden bevorderd.

4. ledere ofwi[king of mogeliike ofwiiking von de norm moet gemokkeliik
kunnen worden vostgelegd.

5. Voor verbetering von ols niet oonvoordboor beoordeelde sifuoties dienen
woor mogeliik mootregelen le worden gesuggereerd.

Toen noor de mening von de werkgroep in redeliike mqÌe oon deze
eisen wos voldoon, werd een voorlopige versie (oktober 1967) op zi in prok-
tische bruíkboorheid geloetst in een oontol bedriiven. De volgende heren heb-
ben met hun medewerkers veel tiid en oondocht gewi[d oon deze toetsing:
J. Bosmon, bedriifsorts N.V. Nederlondse Spoorwegen
Dr. G.M. B.L. Koene, psycholoog, Sector Psychologie en Personeelsreseorch

N.V. Nederlondse Stootsmiinen
lr. S. Scholtens, ingenieur ofdeling ergonomie Nieuwbouw , Koninkliike

Nederlondse Hoogovens en Stoolfobrieken N.V.
P.A. von Wely, bedriifsorts N.V. Philips' Gloei lompenfobrieken.

De beoordeling von verschillende bedriifssituoties door onderzoekers
von verschillende opleiding heeft geleid tot de wens de redoctie in bepool-
de opzichlen te wiizigen.

De nu verkregen beoordelingsliist is opgebouwd uit wel of niet von
toepossing ziinde stellingen en heeft doordoor een zekere verwontschop met
een "f loro" voor het determineren von plonten, en met geprogrommeerde in-
strucfie. Een verwiIzing noor normen kon worden gereol¡seerd door íntegrotie
met het Vodemecum Ergonomie voor de lndustrie von de hond von lr. F.Th.
Kellermonn, P.A. von Wely, orts en Dr. P.J. Wi llems, die ollen in de
werkgroep zitting hodden. Voor het toepossen von de liist wordt verwezen
noor de "Gebruiksoonwiizing".

Wonneer de toepossing zich niet olleen zou richten op het normole
gebruik von de mochine door de mens, moor ook op de eisen, die onderhoud
en reporotie von de mochine oon de doortoe oongewezen mens stellen, zou
doo¡mee een belongriike vooruitgong kunnen worden geboekt.

Op deze ploots post een woord von donk en woordering oon olle leden
von de werkgroep, die door hun niet-oflotende belongstelling en medewerking
hebben getuigd von hun vertrouwen in het bereiken von het gestelde doel.



ln dit woord von donk wil ik noost de reeds genoemde outeurs von het
vodemecum en de deelnemers oon het toeisìngsonderzoek, ook de overige
leden von de huidige werkgroep: Drs. A.J. von Bovel,'Ðr. A.G.M. clrlier,
Dr. G.J. Fortuin, Dr. lr. J.R. de Jong, Dr. J.W.H. Kolsbeek, Dr. H.A.
von Leeuwen, F.F. Leopold en Dr. A.F. sonders goorne met nome vermelden.
Hun oller opbouwende kritiek en komeroodschoppeliIke somenwerking, mookten
het vergoderen, ook over moeiliike onderwerpen, tot een oongenome took.

lk meen nomens olle leden von de werkgroep te spreken, ors ik ten-
slotte miin grote woordering uitspreek voor de deskundigheid, de onverstoor-
boorheid en het geduld von de redocteur, H.A.W. Klinkhomer.

Dr. F. H . Bon ier
Voorzitter von de Werkgroep
Ergonomísche Criterio

Leiden,2Mei1969



GEBRU IKSAANWIJZING

Om deze beoordelingsliist te gebruiken moet U voldoende kennis hebben

von de ergonomie. De liist is slechts bedoeld ols geheugensfeun en moet oon-

wiizen woor U eventueel iets von ergonomisch belong bent vergeten.

Gebruik de liist bii het beoordelen von een eerste ontwerp op popier,

von een mock-up of proefmodel:

Voorkomen is beter dqn genezen'

Proevenlieve ergonomie is beter don curotieve"

Dot neemt niel weg dot deze liist ook kon worden gebruikt om een bestoonde

situotie te beoordelen en eventueel te verbeteren.
De linker pogino is steeds bedrukt. De rechter pogino is blonco, zodof U

door een invulformulier kunt leggen. Vul in de kop von hel formulier de nodige

gegevens in, ook de noom von het eerste hoofdstuk, en het hoofdstuknummer' U

Ë"gint bii l0l . Door stoot een stelling die U moet beontwoorden met io of nee.

Vrj dit ontwoord in op het formulier door voor .01 een I te zetten, en door-

ochter in de desbetreffende kolom -io of nee- een kruisie.
Achter de s1elling l0l stoot een verwiizing noqr een volgend nummer.

Zoek dit op en go bii dit nummer op dezelfde monier te werk. Zo goot u
door. Woor mogeliik worden metingen gedoon.

Komt U bii een nummer met oonbevolen mootregelen terecht, noteer

don de letters von die mootregelen in de hiervoor bestemde kolom. Loot
olleen weg wot zeker niet in oonmerking komt'

ln de ruimte ochter deze kolom is ploots voor oqntekeningen. Hier kun-

nen heel kort met een trefwoord de moqtregelen nog eens oongeduid worden,

en bovendien ondere biizonderheden, biiv. de stof die gevoor voor vergifti-
ging kon geven. Als U nog ondere oplossingen weet don de in de liist genoem-

de, don kunt U die hier ook noteren.
U goot door bii het numrner woornoor ochter het li[stie mootregelen ver-

wezen *ãrdt, enzovoort, totdot U olles doorgewerkt hebt. ln de regel bent U

met enkele tientollen sprongen kloor.

Om de beoordeling von een misschien ingewikkelde situotie te vereenvoudigen

en de problemen Jie doorbii voorkomen te verlevendigen, goot de liist von

een bepoold persoon, geduid ols P. ziin er in een situofie meerdere per-

sonen úetrokken met vãrschillende functies, don moeten die ofzonderliik word-

en beoordeeld.

Bii het refereren oon normen of het noemen von mootregelen wordt in
vele gevollen verwezen noor het !þþmecum. Hiermee is bedoeld de derde



druk von het Vodemecum Ergonomie voor de industrie, vermeld in de litero-
tuurli[st. ln ondere gevollen zult U te rode moeten goon bii een von de on-
dere in de literotuurliist genoemde boeken.

Op de formulieren vindt U olleen nummers 0l tot en met 20. Het honderd- en
duizendtol vult U zelf in. Zo kon men eenzelfde formulier gebruiken voor
ieder willekeurig hoofdstuk, dot immers nooit meer don 20 vokken omvot. U
kriigt lenslotte evenveel ingevulde formulieren ols U hoofdstukken heeft door-
gewerkt.

U beschikt ten slotte over een oontol oonbevolen mootregelen. Deze
moeten het uitgongspunj vormen voor een voorsfel tot verbetering. Er zullen
vook olternotieve mootregelen in overweging gegeven zi [n, biiv. een rong-
schikking von bedieningsmíddelen noor de voigorde woorin ze gewoonliik be-
diend worden tegenover een groepering noor functie. U zult don een keus
moeten moken, eventueel in overleg met ondere. Zo kon het ook ziin dot U
ergens tot de conclusie komt dot de schoolverdeling von een meter moet vol-
doen oon bepoolde voorwoorden, terwi[l elders is genofeerd dot de meter ge-
heel kon verdwiinen, of vervongen kon worden door een lichtsignool.

Ergonomie betekent dikwiils het sluifen von een
com prom i s

Een compromis tussen verschillende ergonomische eisen, of tussen de eisen
von de ergonomie en die von de economie.
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100
RUIMTE

(Vodemecum p. l-10)

l0l De ruimte woorin P. zicll tiidens ziin werk bevindt, of
woor hii door moet om bii ziin werk te komen, is steeds

voldoende. io -+ 201

(Reikwiidte en bereikboorheid komen elders ter sproke-) nee ----> 102

102 Moet U zich (nu) ofvrogen of P. voldoende ruimte heeft
bii het zich verplootsen vio voorzieningen (deuren, gongen,
lift, etc.), die horen bii het gebouw, de miln, het io + ì03
schip, etc.? nee + 104

I 03 De vo lgende mootrege len overwegen:

- Aonpossen oon de normen von
o) deuren
b) gongen
c) troPPen
d) hellingen
e) liften
f) vosfelodders

- Rekening houden met extro ruimte voor
g) uilrusfing
h) gereedschop
i) tronsport

Noteer ochter 103 wot in oonmerking komt. + 105





r04 Noteer ochter 104 of dit loter of door een onder (wie?)
moet worden bekeken - =+ .l05

105 P. moet zich tiidens ziin eigenliike werk verplootsen
ofgezien von verplootsingen vio voorzÌeningen die horen
bii het gebouw enz.

lo ---Ð l0ó
nee --+ 107

l0ó De volgende mootregelen overwegen

- Aonpossen oon de normen von
o) lodders
b) loopgongen ( tussen mochines, moferiool enz),

loopbruggen, goleriien
c) luiken, mongoten

- Rekening houden met exfro ruimte voor
d) gereedschop
e) uitrusfing
f) posseren medewerkers

Noteer ochter l0ó wot in oonmerking komt. + 107

107 De volgende moofregelen overwegen:

o) Zorgen voor de nodige voelruimte, knieruimte en ver-
dere ruimte rondom P. voor stoond werk (Vodemecum p.7).

b) Evenzo voor zittend werk ( Vodemecum p.ó).
c) Rekening houden mef de oonbevelingen voor stoelen

en voetsteunen (Vodemecum p.9rl0).





d) Rekening hou.den met extro ruimte voor bewegingen,
gereedschop, uitrusting.

e) Rekening houden mei extro ruimte voor bukken of
knielen.

f) Rekening houden met de oonwezigheid von ondere Per-
sonen (instructeur, leerling, medewerker, onderhouds-
mon).

Nofeer ochter 107 de te overwegen mootregelên. + 201





200
VEILIGHEID

201 U wili zelf oondocht besieden oon vei ligheidseisen en io ---> 203

vei ligheidsvoorzieningen. n ee ----> 202

202 De volgende mootregel overwegen:

o) Vei ligheidsdeskundige roodplegen.
Noteer dit ochrer 202. -> 30ì

' 203 De volgende ospecten met het oog oP de veiligheidseisen
beoordelen en eventueel moolregelen overwegen:

o) Mechonische gevoren
b) Elektriciteit
c) Brondgevoor
d) Explosiegevoor
e) Gevoorliike stoffen
f) Stroling
Zorgen dof eventuele mootregelen het werk niet nodeloos

hinderen. Veiligheidsinspecteur roodplegen.
Noteer ochter 203 te overwegen mootregelen. ----+ 30.l





300

30r

TOXISCHE STOFFEN

Een deskundige (bedriifsgeneeskundige dienst, orbeids-
inspectie) heeft beoordeeld of P. schode kon ondervinden io ---+ 304
von bepoolde stoffen (huidcontoct, inodemen, inslikken). nee -+ 302

302 P. heeft olleen te moken met voste, niet-stuivende
stoffen woorvon bekend is dot contoct met de huid
nooit schodeliik is.

io ----+ 401
nee + 303

303
Deskundige -(bedriifsgeneeskundige dienst, orbeidsinspec-
fie) om oordeel vrogen (ols dit oordeel er is dit hoofd-
stuk opnieuw doornemen),
Noteer dit ochter 303. -+ 401

304 Volgens de deskundige is er kons op schode door be-
poolde stoffen.

io -+ 307
nee --+ 305





305 P. vindt dot hii hinder heeft von bepoolde stoffen
(stonk, prikkeling, vuil: kou of hitte bii in oonro-
king komen met de stoffen).

307 De volgende mootregelen overwegen:

o) Zo mogeliik het procédé wiizigen zodot hinderliike
of schodeliike sloffen niet meer worden toegepost.

b) Doelmof ige werkkleding verschoffen.
c) Bii kons op schode zorgen dot P. geregeld medisch

wordt geconlroleerd.
d) Nogoon of er wetteliike bepolingen bestoon.
Noteer ochter 307 de sfoffen woor het om goot en de

te overwegen mootregelen.

io + 307
nee+ 30ó

30ó P. 's werkprestotie zou kunnen worden verminderd door io + 307

inwerking von bepoolde stoffen. nee-'+ 40.|

+ 308

308 P, zou bedoelde stoffen kunnen inodemen. io + 309
nee + 312





309 De volgende olgemene moolregelen komen in oonmerking:

o) Ontsnoppên von de stoffen voorkomen.
b) Ontsnoppende 5¡q¡¡s¡ wegzuigen.
c) Ontsnoppende stoffen onschodeliik moken.
d) Venti lotie ys¡þ6¡6¡s¡.

Ziin deze olgemene mootregelen zo goed mogeliIk ge-
nomen ?

lo -----> 3l I

nee _+ 310

310 Noteer ochter 310 de te overwegen olgemene mootregelen
of oon te brengen verbeteringen. --+ 3]2

3l I Zo nodig de volgende biizondere mootregelen overwegen:

o) Persoonliik beschuttingsmiddel, b.v. gosmosker, ver-
strekken,

b) Op de instollotie duideliik vermelden dot dit gebruikt
moet worden,

c) Torgen dot dit geen onnodig ongemok geeft en took
niet hindert.

Noteer ochter 3l I de te overwegen mootregelen- ---+ 312





312 P. kon met ziin huid in contoct komen met bedoelde ¡o + 313

stoffen' nee-+ 3ló

313 De volgende olgemene mootregelen komen in oonmerking:

o) Technische voorzieningen woordoor contoct met de

schodeliike stof wordt voorkomen.
b) P. zi in honden geregeld loten wossen.

c) Zorgen voor voldoende wosgelegenheid.

Ziin deze olgemene mootregelen zo goed mogeliik 9e- io -+ 3ì5
nomen? nee+ 314

314 Noteer ochter 3.l4 de te overwegen olgemene moot-
regelen of oon te brengen verbeteringen. + 3ló

3.l5 Zo nodig de volgende biizondere mootregelen overwegen:

o) Persoonliike beschuttingsmiddelen biiv. hondschoenen of
beschermende kleding verstrekken.

b) Zorgen dot die geen onnodig ongemok geven en het
werk niet hinderen,

Noteer qchter 315 de te overwegen mootregelen. --..¡' 3ló





3ló P. zou bedoelde stoffen door de mond binnen kunnen
kriigen/ evenlueel vio de honden en boterhom of io + 317

si goret . nee -+ 31 8

317 De volgende mootregelen overwegen:

o) Het meenemen von rook- en eetworen noor het werk
verbi eden .

b) Zorgen voor een veilige ploots om te eten en te roken
in de pouzes.

c) Zorgen voor voldoende gelegenheîd om de honden te
woSsen.

d) P, er duideliik op wiizen dot hii die vóór het eten
of roken moet gebruiken.

Noteer ochter 3.l7 de te overwegen mootregelen. _+ 318

3.I8 Als ondonks olle olgemene en bíizondere mootregelen ge-
voor bliift besfoon:

o) Bedriifsorts, chef, directie of ondere instontie woor-
schuwen.

Noteren ochter 318. -+ 40ì





400
IONISERENDE STRALING

EN RADIO-ACTIVITEIT

40t P. zou kunnen blootstoon oon ioniserende stroling, het-
zii opgewekt in een toestel (b.t. r$Tge"sttoñõ), het-
zii ofkomstig von een rodiooctief isotoop.

io -+ 403
nee+ 402

402 P. werkt met instolloties woorín sponningen von l0 kV
of meer voorkomen (informeren l).

io + 403
nee+ 407

403 Een deskundige heeft de siluotie met het oog oP

ioniserende strol ing beoordeeld.
io + 405
¡¿¿+ 404

404
Een deskundige moet worden geroodPleegd. Noteren
qchter 404. (No ziin oordeel dit hoofdstuk opnieuw
doornemen vonof 405). --+ 407





405 Volgend deskundige kons op gevoorliike strolingsdoses. io -+ 406
nee ---+ 407

o) Strolenbron noor olle niet ter zoke doende richtingen
goed ofschermen.

b) Ook zorgen voor ofscherming von de uit het te bestro-
len voorwerp tredende strooistroling.

c) Zorgen dot de strolenbron niet kon werken ols niet
olle ofschermende onderdelen op hun ploots ziin.

d) Afstond tussen P, en de strolenbron zo groot moge-
liik moken .

e) Expositieduur zo kort mogeliik moken.
f ) Voldoende persoon liike beschermingsmiddelen verstrek-

ken.
g) Zorgen dot deze het werk niet bele¡meren en zo wei-

ni9 mogeliik hinderen.
h) Strolingsintens¡teiten rondom het opporoot geregeld

(loten) controleren.
i) Strolendosis die P. kri i9t, geregeld loten controleren

("Rodiotion bodge").
Noteer ochter 40ó de te overwegen mootregelen. ---->407

407 P. werkt mef rodio-octíeve stoffen in open bronnen. io +408
nee ----+ 501





4OB De hoeveelheden hiervon vollen bÞS199]g!g woor

her rqdio-ocrieve-sÌoffen-besluit n-F'nãfion ìãdio- io --+ 501

ocÌief werk spreekt. nee + 407

4Oq De volgende mootregêlen overwegen:

o) Afstond tussen P. en rodio-octief moteriool zo groot

mogeliik houden.
b) Zorgen dot geen besmetting kon plootsvinden von op-

pervlokken, kleding of huid.
c) Doelmofige werkkleding verschoffen.
d) Zorgen dot geen ontoelootbore concentroties in de

luchl voorkomen.
e) Zorgen dot de rodio-octieve ofvol.op de voorgeschreven

wiiie verzomeld en ofgevoerd wordf '
f) Zoigen dot de getroffen voorzieningen het werk zo

min mogeliik belemmeren.
Noteer ochter 409 de te overwegen mootregelen. + 501





500
MICROGOLFSTRALING

EN ULTRAVIOLETTE STRALING

P. zou kunnen blootstoon oon microgolfstroling
(rodor enz. ).

io + 502
nee -+ 50ó

502 De sterkte is bekend. io + 504
nee -+ 503

503 Deskundige vrogen sterkte te bepolen.
Noteren ochter 503. (No deze meting dil hoofdstuk op-

nieuw doornemen vonof 504). + 50ó

504 De sterkte is ongevoorliik. io --> 50ó
nee -+ 505





505 De volgende mootregelen overwegen:

o) Zorgen dot de microgolfbundel niet gericht kon
worden op plootsen woor mensen werken binnen de

zône von gevoorliike intensiteit.
b) Gevorenzône duideliik morkeren.
Noteer ochter 505 de te overwegen mootregelen.

50ó Er is kons op ultroviolette stroling (b.v. bii elektrisch io + $Q/
lossen). nee + ó0.|

507 P. is ol enige tiid hieroon blootgesteld geweest. io + 5ll
nee + 508

_+ 50ó

508 Een deskundige heeft beoordeeld of de inlensiteil,
de spETroìã-ãr"nrt" I I iñ!-ãñT exposi li eduur sc hode-
líik of hinderliik kon ziin.

io + 5ì0
nee+ 509

509
Een deskundige moet worden geroodpleegd.
Noteer dit ochter 509 (Nodot ziin oordeel is verkregen
dit hoofdstuk opnieuw doornemen vonof 510). + ó01





5lO Volgens de deskurrdige is de

somenstelling, de intensileit
gelil'

combinotie von de

en de expositieduur
spectro le
onscho- io + ó0.l

nee -+ 512

5ll P. heeft hinder von de stroling io -+ 512
nee -+ ó0ì

o) Afscherming von de strolenbron verbeteren.
b) Ref lecterende vlokken bedekken met ultroviolet

obsorberend moteriool.
c) De ogen beschermen met een doorvgg¡-gslghikte bri I'
d) De huid beschermen door kleding, hondichoenen of

een geschikte ultrovioletwerende zolf.
e) De expositieduur beperken.
Noteer ochter 512 de te overwegen mootregelen. > ó01





ó00
KLIMAAT

(Vodemecum p.35-40)

P. werkt r.¡itsluitend binnen. io > ó05
nee + ó02

602 De volgende mootregelen overwegen:

o) Goede Ì<leding verstrekken.
b) Andere beschuttingsmiddelen verstrekken (b.v. schuilhut).
c) Zorgen dqt de kleding en de beschuttingsmiddelen op

de iuiste ploots en op het goede ogenblik beschikboor ziin.
ochter 602 de îe ovenvegen mootregelen. + ó03

ó03 P. werkt uitsluitend buiten. io + 604
nee + ó05

604 P. is slechts blootgesteld oon notuurliike klimootsin- io +701
vloeden' nee +ó05





ó05 Het binnenklimoot en/of de kunstmotige klimootsînvloeden
buiten bliiven wot betreft de combinotie von luchttempe-
rotuur, wormtestroling, vocht- en luchtsnelheid binnen io + 607

toelootbore normen (Vodemecum p.38,39). nee -+ ó0ó

606 De volgende mootregelen overwegen:

o) Het werkprocédeí zo veronderen dot de ongunstige kli-
mootsinvloeden verminderen.

b) Afscherming of isolering von wormtebron.
c) Vergroting von de ofstond lussen P. en hete of koude

opperv lokken .

d) Ombuigen of onders richlen von luchtstromen.
e) Voorkomen dot vochtige lucht, domp of stoom in de

werkruimte doordringen.
f) Verworming, oirconditioning.
g) Ventilotie verbeteren.
h) Zonodig hittewerende kleding of ondere persoonliike

beschultingsm idde len verstrekken.
i) Arbeidstiiden zonodig verkorten en oonpossen oon de

k I imootsomstondi gheden .

i) Nogoon of oon wetteliike voorschriften wordt voldoon.
Noteer ochter ó0ó de te overwegen mootregelen. -> 607

607 P. stoof bloot oon snelle klimootswisselingen. io -+ ó08
nee -+ /Ql





ó08 De volgende mootregelen overwegen:

+ 701

o) Werkprocéàé zo veronderen dot snelle klimootswisse-
lingen worden voorkomen.

b) Werk zo orgoniseren dot P. niet dusdonig von Ploots
moet veronderen dot hil doordoor oon snelle klimoots-
wisselingen blootstoot.

Noteer ochter ó08 de le overweqen moot len.





700
LAWAAI

(Vodemecum p. 25'28)

701 P. werkt in lowooi . Geluidhinder denkboor. io + 702
nee -+ 80ì

702 Er ziin metingen gedoon von
lowooiigste plootsen woor P.

het geluidniveou op de

werkt.
io + 706
nee -+ 703

703 Overol woor P. werkt
fingoplm ofstond

kon men zich gglqþr-yg-rhef- io + 707
verstoonboor moken. nee + 704

704 Het lowooi bliift noor deskundige schotting zeker
beneden de gevorengrens.

olriid io -> 707
nee -+ 705

(of rwiifel)





705 Het geluidniveou moet worden gemeten en worden beoor-

deelJ door een terzoke kundige. No meting dit hoofd-
sluk vonof 70ó opnieuw doorwerken. Noteren ochter 705' + 801

706 De gemeten geluidniveous bliiven beneden de gevoren- io + 707

gr.nt (Vodemecunr p.27). nee+ 709

707 P. vindt dot hii door lowooi wordt gehinderd. io -> 709
nee+ 708

7Og P. heeft een zodon¡ge look (mentole concentrofietook,
inspectietook, wookzoomheidstook, of took woorbii
zwokke geluiden moeten worden wqorgenomen) dot
lowooi ziin werkPrestolies zeet woorschiinliik vermin-
dert (Vodemecvm p.27).

io +7Og
nee + 801

7O9 De volgende olgemene mootregelen komen in oonmerking
odemecum o.28):

oon de geluidsbron.
b) Geluidsbron ofschermen.
c) Lowooiige ofdeling isoleren.
d) Geluidsbron op ofstond plootsen.
e) Geleiding vio vloer verminderen.





f) Geluidobsorplie door wonden,
verbeteren.

g) Duur von de blootstelling oon

deren.
iin deze olgemene mootregelen zo goed mogeliik 9e-

plofond en vloer

het lowooi vermin-

nomen.
io -> 

710
nee -+ 7l I

710 Bii gevoor voor gehoorbeschodiging ondonks de in 709

genoemde olgemene mootregelen de volgende biizondere
mootregelen overwegen :

o) Persoonliike beschermingsmiddelen (gehoorbeschermers).

b) Geregelde controle geluidniveou.
c) Periodiek oudiologisch onderzoek.
d) Zorgen dot de persoonliike beschermingsmiddelen geen

onnodig ongemok veroorzoken en de u¡toefening von

de took niet hinderen.
Noteer ochter 7ì0 de le overwegen mootregelen. -+801

7ll Noteer ochter 7ll de te overwegen olgemene moot-
regelen of oon te brengen verbeteringen. -+ 801





800
STOTEN, SCHUREN, TRILLINGEN

8Ol P. ondervindt hinder of schode door plootseliike druk,
schuren of stoten (scherpe konten, ruwe oppervlokken, io + 802

stotende mochìnedelen enz.) nee _+ 805

802 De volgende olgemene mootregelen komen in oonmerk¡ng:

o) Scherpe, horde ¡onden ofronden en/of bekleden.
b) Ruwe oppervlokken glod moken.
c) Stotende of schurende delen verwiideren of bekleden '

Ziin deze olgemene mootregelen zo goed mogeliik genomen? io -=+ 803
nee + 804

803 Zo nodig de volgende bi Izondere mootregelen overwegen:

o) Persoon liike beschermingsmiddelen toepossen (hond-

schoenen, hondbeschermers, vingerlingen, kniebescher-
mers, etc. ).

b) Zorgen dol de persoonliike beschermingsmiddelen geen

onnodig ongemok veroorzoken, en de uiloefening von

het werk niet hinderen.
Noteer ochter 803 de te overwegen mootregelen. ---+ 805





804 Noleer ochter 804 de te overwegen olgemene mootregelen

of oon te brengen verbeteringen. --+ 805

805 P. ondervindt hinder of schode

inwerkende trillingen.
von plootseliik of olgemeen io ------ ?9i

nee ----+ 8.l0

g0ó Er ziin (eventueel noost olgemene) plootseliike tri llingen. io ----> 807
nee + 808

807 De volgende mootregelen overwegen:

o) Werktuig uitbolonceren.
b) Werktuig voorzien von verende of dempende verbindìng-

en tussen tri llingsbron en de ploots woor het wordt

vostgehouden.
Noteer cchter 807 de te overwegen mootregelen. -+ 808

808 Het ziin olgemeen inwerkende tri llingen. io '+ 809
nee -+ 810





809 De volgende mootregelen overwegen:

o) Trillingsbron beter uitbolonceren.
b) Von voertuígen de vering en schokbrekÌng verbeleren.
c) Rubber motten, rubber zolen, kussens, ofgeveerde

zetels met zo nodig goede veerdemping.
Noteer ochter 809 de te overwegen mootregelen. --+ 810

810 P. 's evenwicht kon

,ns.n ã1-þãã,.'s"
in gevoor komen door stondsveronder-
bewegingen von ziin steunv lok.

io ->8llnee + 90ì

8ll De volgende mootregelen overwegen:

o) De instollotie zo wiizigen dot stondsveronderingen
of plotselinge bewegingen worden verminderd.

b) Aon P. een zitploots of ruggesteun verschoffen.
c) Voorzieningen oonbrengen wooroon P. zich vosl kon

gri i pen .
Noteer ochter 8ll de le overwegen mootregelen. ---+ 901





900
REIKWIJDTE

(Vodemecum p. l-8, 84-8ó)

901 P. kon olles wot hii geregeld nodig heeft of geregeld
moet honteren gemokkeliik bereiken. io +100ì
(Zie vodemecum p.6, 7, 8, 84 en 85). nee + 902

902 De volgende mootregelen overwegen:

o) Werkvlok op de iuiste hoogte plootsen (Vodemecum

P'6 ,7) '
b) Bedieningsmiddelen binnen de optimole ruimte ploof-

sen voor honden (Vodemecum p.8) en voeten (Vode-
mecum p. 8).

c) Moteriool onders plootsen.
d) Bedieningsmiddelen wiizigen (biiv. hefbomen ver-

lengen) woordoor ze beler binnen bereik vollen.
e) Gereedschop wijzigen (biiv. longere steel geven).
f) Lodder, plotform, opstop beschikboor stellen.
Noteer ochter 902 de te overwegen mootregelen. -+ I 00ì





ì001 P. moet (soms) een been of bovenorm longdurig (longer io -+1003
don 20 b 30 re".) geheven houden. nee+1002

r 000
HOUDING EN STATISCHE BELASTING

(Vodemecum p.13-24)

.l002 P. moet (soms) longdurig (longer don l0 sec., ofhonke-
liik von kro"ht)--L¡9gh:!9!-rjlo"fglSl, groter don co.
l07o von de moximole krocht voor de betrokken spier-
groepen (krocht voor houding meetellen) (Vodemecum io +ì003
p.te, 2o). ,.t t*j.[å'L,ooo

I 003
De volgende moolregelen overwegen (Vodemecum p.17).

o) Steunen voor op te houden voorwerpen oonbrengen.
b) Arm- of voefsteunen oonbrengen.
c) Voorwerpen "gewicht loos" ophongen.

) Mechonische hulpmiddelen toepossen.
e)Zorgen voor de nodige veerkrochtige tegendruk von

pedolen of hefbomen.
) Bonkschroeven toepossen.

Hulpmiddelen bii drogen geven (droogstel, iuk).
h) Tronsporfmiddelen toepossen.

Bii twiifel over 1002:
i) Ter zoke kundige roodplegen.

i) Metingen doen.
(Doorno dít hoofdstuk opnieuw doornemen)

Noteer ochter 1003 de te nemen mootreqelen. -+1004





lO04 P. moef longer don een holf uur ochtereen of een uur

totool per dog stoon.
io -+1005
nee +100ó

1005 De volgende mootregelen overwegen:

o) Zo mogeliik het stoond werken vervongen door zittend
(rekening houden met reikwiidle en uit le oefenen

krochÌen ).
b) Zo mogeliik het stoon loten ofwisselen met zitlen of

lopen.
c) Longere perioden von stoon verdelen over meerdere

korte.
d) Zorgen voor zitgelegenheid in de rustpouzes.

e) Goed schoeisel verstrekken.
f) Een verkeerde houding (door deskundige loten

beoordelen) corrigeren (instructie).
Noteer ochter 1005 de te overwegen mootregelen. ----> 'l00ó

.l00ó P. zit longer don 2 uur ochfereen of 3 uur totool per

dog.
io --+1007
nee-+1008

'l007 De volgende mootregelen overwegen:

o) Zitten loten ofwisselen door stoon of lopen.
b) Zorgen voor instelbore stoel en inslructie voor gebruik

doorvon (Vodemecum p.9).
c) Zorgen voor een goede voetensTeun (Vodemecum Prì0).





d) Zorgen dot P. voldoende ruimte voor de benen, knieën
en voeten heeft (Vodemecum P.4).

Noteer ochter .l007 de te overwegen mootregelen.

_+ ¡OOt

1008 P. moet (soms) liggend werken. io ¡. 1009
nee -+ l0ì 0

.l009 De volgende mootregelen overwegen:

o) Verrolbore onderligger met hoofdsteunen verschoffen.
voor het liggend werk.

b) Bii longdurige ziiligging zo mogeliik liggen op beide
ti i d"Í-Iot-n of w i sse I en .

Noteer ochter 
.l009 de te overwegen mootregelen.

l0l0 P. zit geregeld met lendenen, rug of hols in een onno-
(voor-, ochter- of zii- io -+ì0ll

enziidig gedrooid). nee -+l 015

+.l010

l0ìl P. zit vook met
woorts gekromd.

lendenen, rug of hols voor- of ochter- io +1012
nee-+l0l 3





t 0l2 De volgende mootregelen overwegen:

o) Moteriool, bedieningsmiddelen, werkvlok hoger resp.

loger (op de iuiste hoogte) plootsen (Vodemecum p.ó,
7).

b) Evenzo voor de dingen woor P' noor moet kiiken.
c) Stoelhoogte verbeteren; instelbore stoel gebruiken;

toezien dot deze goed ingesteld wordt (Vodemecum p.9).
d) Zorgen dot werkhondelingen woorbii P. ziin rug of

hols moet buigen ofgewisseld worden met hondelingen

woorbii hii ze moet strekken.
e) Eventueel ondere oorzook voor de slechte houding

zoeken.
Noteer ochter l0l2 de te overwegen mootregelen. -+ì013

l0l3 P. zit (ook) vook mef
gekromd of gedrooid.

romp of hols overwegend eenziidig [o -+ l0l4
-+10.I5

l0r 4 De volgende mootregelen overwegen:

o) Stoel drooiboor of verriidboor mqken.
b) Veel gebruikte bedieningsmiddelen zo goed mogeliik

centrool plootsen of symmetrisch over links en rechts

verde len .
c) ldem voor de dingen woor P. geregeld noor moet

kiiken.
d) Zorgen dot P. hondelingen links moet ofwisselen met

hondelingen rechts (of ondersom).
e) Eventueel ondere oorzook voor eenziidige houding

zoeken.
Noteer ochter l0l4 de te overwegen mootregelen. > l0ì5





ì015 P. moet (soms) in gedrooide of gebukle houding grote

krochten oonwenden.
io +l0ló
nee +1017

l0ló De volgende mootregelen overwegen:

22-24).
d) Steun voor orm of hond verschoffen (Vodemecum P'ìì)'
Noteer ochter l0ló de te overwegen mootregelen' ----+ l0ì7

l0l7 P. moet vook longdurig een

een uìterste stond'houden of
of meer gewrichten in
gebrui ken .

io --+ì018
nee-=> I l0l

I0l8 De volgende mootregelen overwegen:

o) Verondering von de opstelling von het werk'
b) Verondering in de positie en/of de consfructie von

bedi en i ngsm i dde len .

c) Verondering von de positie von P.

werkstuk of de mochine.
ten opzichte von het

Noleer ochter l0l8 de te overw mootreqe len. _+l l0l





I 100
DYNAMISCHE BELASTING

ll0l Een ter zoke kundige (bi[v. bedriifsorts) heeft de dy-
noriõhã-Eãiãllinfll"sp. belostinsssrood) von P. be-
oordeeld en eventueel gemelen.

io +1104
nee -->l ì 02

ll02 P. verricht ziin werk
leen honden of ormen

kleiner don co. 5 kg

zittend of stoond,
en oefent olleen

gebruikt o l-
krochten uit [o _+l l0ó

nee-->ì 103

rr03 De dynomische belosting moet door een deskundige

beoordeeld en eventueel gemeten worden. (Doorno

hoofdstuk opnieuw doornemen vonof ll04).
Noleer dit ochter ì103.

dit

-> I 108

ll04 De dynomische belosting
hoog.

is volgens deze deskundige te io -+l ì05
¡6s -=+l ì 0ó





I105 De volgende mootregelen overwegen:

o) Belosting verminderen door mechonische hulpmiddelen.
b) Speciole oondocht schenken oon eventuele piekbelos-

tingen,
c) lnvoeren von pouzes.
d) Werkzoomheden ofwisselen met lichter werk.
e) Verkorten von de orbeidstiid.
f) Lichomeliike conditie trochlen te verbeteren.
g) Resultoot von genomen moolregelen controleren.
Noteer ochter ll05 de te overwegen moolregelen. ----+l ì l0

De dynomische belosting
oordeel vrogen ).

is te loog. (Eventueel deskundig io --+1107
nee ----+l l08

I 107 De volgende mootregelen overwegen:

o) Bevorderen von lichoomsbeweging in het werk (ondere

werkverdeling; zelf nieuwe voorrood loten holen, elc']
Vode,'necum p. 2ì ).

b) Bevorderen von lichoomsbeweging buiten werktiid '
Noteer ochter lì07 de te overwegen mootregelen' +1.l08

lì08 Er is een gs¡:!!!!gg te hoge dynomische belosting von

bepoolde spiergroePen.
io +ì 109

nee -+l ì l0





I 
.l09 De volgende mootregelen overwegen:

o) Belosting verminderen door mechonische hulpmiddelen.
b) Bevorderen von compenserende lichoomsbeweging in

het werk.
c) Bevorderen von comPenserende lichoomsbeweging buiten

het werk.
Noteer ochier I109 de te overwegen mootregelen. ---> I I l0

ì I l0 Er is sproke
de overigens

von een belongriike stotische comPonent bii
dynomische be losting von P.

io --+1ììl
nee-+ ì201

I I I I De volgende mootregelen overwegen:

o) Werkhouding verbeteren.
b) Stond von het werkstuk veronderen.
c) Werkmethode wiizigen.
Noteer ochter I I I I de te overwegen mootregelen. -+1201





I 200
NAUWKEURIGE BEWEGI NGEN

120ì P. moet krocht, richfing, snelheid en/of ofstond von ziin io ->1202
bewegingen nouwkeurig beheersen. nee -+ l30l

1202 De volgende mootregelen overwegen:

o) Het gereedschop oonPossen.

b) Voorkomen dot P. 's werk geliikti[dig of ofwisselend
somengoot met werk dot grole krochf vergt.

c) Armsteunen of hondsteunen toePossen (Vodemecum p.l ì ).
d) Ondersteuning von gereedschop mogeliik moken.
e) Drukknoppen of toetsen verder uiteenplootsen.
Noteer ochter 1202 de te overwegen moofregelen. ----+ì 301





ì 300
BEDIENINGSMIDDELEN, GEREEDSCHAP

(Vodemecum p.59 - 76)

l30l P. honteert bedieningsmiddelen von mochines, opporofen io +1302
of onderszins . nee -> 

.l 
31 9

'l302 De volgende mootregelen overwegen:

o) Zorgen dot niets per ongeluk in werking gezet of ver-
steld kon worden (door stoten, bliiven hoken bii het
werk of bii longslopen ; Vodemecum p.óì).

b) Types bedieningsmiddelen kiezen die oongepost ziin
oon de verrichiing die P. er mee moel doen (krocht,
fiinheid von de beweging, enz.; Vodemecum p,óì).

c) Bewegingsrichting zo kiezen ols men in verbond met
het effect verwocht (Vodemecum p.82).

d) Zorgen dot de bewegingsrichting overeenkomt met de

uitslogrichling von biibehorende meters of indicotoren
(Vodemecum p.8l ).

e) Tegendruk en weerstond gunstig kíezen (Vodemecum
p.62, 64, 66).

f ) Verhouding uits loggrootte en eff ect gunstig kiezen.
g) Als het bedieningsmiddel olti¡d in áán uon een

oontol ofzonderliike stonden moet stoon t zorgen
dot fussenstonden vermeden worden (door veer,
pol, enz. ).

h) Onderlinge ofsfond von de bedieningsmiddelen vol-
doende groof houden (Vodemecum p.ól).

Noteer ochter 1302 de te overwegen mootregelen. -) 
.l303





1303 Er is moor áe'n bedieningsmiddel. io _+1305
nee -+1304

1304 De volgende moolregelen overwegen:

o) Ploots, type en bewegingsrichting kiezen in overeen-

stemming met wol gebruikeliik is bii soortgelíike in-
stollqties (Vodemecum P,75).

b) Herkenning door duideliike biischriften, goede kleur-
encode of ondere code mogeliik moken (Vodemecum

P.76).
c) ilerkenning ook op de lost mogeliik moken (Vodeme-

cum p. 4ó).
d) De ploots von de bedieningsmiddelen in overeenstem-

ming brengen met de volgorde woorin P. ze gewoon-

liik moet honteren (Vodemecum P-75).
e) Groeperen in overeenstemming met biibehorende meters

of indicotoren (Vodemecum p.79, 80) .

f) De meest gebruikte bedieningsmiddelen centrool pìoolsen'

9) Plootsing ,ron d" bedieningsmiddelen oP een poneel in
overeen;temming brengen met de onderdelen von het

proces woorop ze betrekking hebben (Vodemecum p'74)'
h) Een schemo von dit Proces op het poneel oonbrengen,

zo, ðot de bedieningsmiddelen en indicotoren doorop

op de iuiste ploots stoon.
i) Bedieningsmiddelen met overeenkomslige functie biieen

plootsen.

i) Bedieningsmiddelen voor urgente of noodgevollen(nood-
rem) oport zetten, duideliik herkenboor en zo, dot

P. ze oltiid kon bereiken.
k) Een onderzoek (loten) doen om het mogeliik te moken

uít de verschillende mogeliikheden de beste oplossing

te kiezen.
Noteer ochter 1304 de te overwegen mootregelen. --+ 1305





1305 P. gebruikt pedolen. io +130ó
nee -+l 307

130ó De volgende mootregelen overwegen:

o) Als P. stoonde werkt, zitten mogeliik moken; onders

pedolen vermiiden of hoogstens dln voor discontinu
gebruik toestoon.

b) Plooising zo gunstig mogeliik kiezen (Vodemecum p.8).
c) Moten, grootle von de uîtslog, tegendruk en ploots

von het drooipunt gunstig kìezen (Vodemecum P- 64,
ó5).

d) Aontol pedolen nief groter moken don twee.
Noteer ochter 130ó de te overwegen mootregelen. -+t 307

ì307 P. gebruikt drukknoppen of toefsen. io +ì 308

nee --+1309

ì308 De volgende mootregelen overwegen:

o) Zorgen dot de knop of toets groot genoeg is voor de
vingertop (Vodemecum p.62).

b) De bovenkont stroef moken of enigszins uitgehold.
c) De stond (ingeschokeld of niet) op het gezicht en

zo mogeliik op de tost herkenboor moken.
Noteer ochter 1308 de te overwegen mootregelen. +1309





'l309 P. gebruikt tuimel- "f y1!gþþlooß. io -+1310
nee-+l3l I

l3t 0 De volgende mootregelen overwegen:

o) Zorgen dot de moten overeen met de oonbevelìng-
en (Vodemecum p.óó).

b) Moet P. er vook meer don een tegeliik of vriiwel te-
geliik bedienen, ploots ze don zo dot dit in een bewe-
ging kon gebeuren.

Noteer ochter l3ì0 de te moof reoe len . ¡ l3ll

l3ll P. gebruikt drooiknoppen. io -+.l3.l2
nee _+13.l3

l3l2 De volgende mootregelen overwegen:

o) Zorgen dot de moten voldoen oon de oonbevelingen
(Vodemecum p. 67, 68, 69).

b) Bii het begin von de school een oonslog oonbrengen.

Voor knoppen met een oontol ofzonderliike stonden:
c) Het oontol schokelstonden niet hoger kiezen don 24.
d) De hoek tùssen twee opeenvolgende stonden niet

kleiner kiezen don l5d "n 
ni"l groter don 40o.

e) De ciifers bii de oonwiisschool ver genoeg uit el-
koor plootsen en zorgen voor goede leesboorheid. -

f) De gehele rii schokeistonden liefst kleiner don ì80o
moken.

Noteer ochter l3ì2 de te overwegen mootregelen.
-+ l3ì3





l3ì3 P. gebruikt slingers of krukken. io -+ l3l4
nee+1315

l314 De volgende mootregelen overwegen:

o) Zorgen dot de moten oon de oonbevelingen voldoen
(Vodemecum p. 70).

b) Voor slingers die P. snel of met krocht moet drooien
het hondvot drooiboor moken om ziin os.

c) Voor slingers woormee fiin moet worden ingesteld hel
hondvot iuist vostzelten.

Noteer ochter l3l4 de te overwegen mootregelen. + l3l5

l3l5 P. gebruikt hondwielen. [o +ì31ó
nee Ì l317

l3ló De volgende mootregelen overwegen:

o) Zorgen dot de moten voldoen oon de oonbevelingen
(Vodemecum p. 71).

b) Zorgen voor een gunstige stond en een goede bereik-
boorheid.

Noteer ochter l3ló de te overwegen mootregelen. -+ 1317





l3l7 P. gebruikt hefbomen. io --+ ì3ì8
nee+ l319

l3t 8 De volgende mootregelen overwegen:

o) De verplootsingsofstond niet groter moken don 35 cm

voor-ochterwoorts en 95 cm ziiwoorls.
b) De uitsloghoek niet grofer k¡ezen dqn 90o.
c) Bii een uitsloghoek von meer don 30" een bolvormig

hondvot kiezen.
d) Als P. met de hefboom nouwkeurig moef instellen,

zorgen voor een steun voor de pols.
e) Dient de hefboom voor het uitoefenen von een grote

krocht, zorgen dot deze de oonbevolen woorde niet
overschriidt (Vodemecum p. 72, 73).

f) Bii grote krocht zorgen dot de bewegingsrichting noor
de lichoomsos toe is, en dot het hondvot zich op
schouderhoogte bevindt ols P. de hefboom stoonde be-
dient, en op ellebooghoogle ols hii hem zittend be-
di ent.

Noteer ochter l3l8 de te overwegen mootregelen. +1319

l3l9 P. gebruikt hondgereedschop. io + 1320
nee+.l40ì





1320 De volgende mootregelen overwegen:

o) Zorgen voor een voste ploots.
b) Zorgen voor de iuiste zwoorte en een goede ligging

von het zwoorfepunt,
c) Zorgen voor een goed gevormd hondvot met een gunstige

stond.
d) Zorgen dot de lengte von de steel oongepost is oon P.'s

werk en dot ziin werkhouding doordoor begunstigd wordt.
e) Zwoor gereedschop voorzien von een inrichting woordoor

de insponning voor het ophouden wordt verminderd.
f) Bii gereedschoppen met "bedieningsmiddelen" eroon

(schokeloor, hondvotten von tong, enz.) zorgen dof
de bewegingsrichting doorvon overeenkomt met het te
ve rwoc h ten eff ec I .

g) Zorgen voor de iuiste tegendruk doorvon en eventueel
voor een mogeliikheid tol vergrendelen.

h) P. instrueren in het iuiste gebruik von het gereedschop.
Noteer ochter 1320 de te overwegen mootregelen. --+ l40l





I 400
VERLICHTING

(Vodemecum p.29 - 34)

l40l P. moet olthons een gedeelte von zi in liid werken in io +1402
een ruimte *oot b"@nodig is. nee--'+'l40ó

1402 De volgende moolregelen overwegen:

o) Herkenboqrheid von bedieningsmiddelen op de tost be-
vorderen (Vodemecum p.45, 46).

b) Goede, liefst regelbore meterverlichting oonbrengen.
c) Zorgen dot P. zich niet hoefÌ te verplootsen.
d) Zorgen dot het werk zo verdeeld wordt, dot P. het

werken in duister zo weinig mogeliik behoeft te onder-
breken.

e) Rekening houden met odoplotietiiden.
f) Adoptoliebril verstrekken.
g) Licht toepossen in een kleur die het lichtgevoelige

proces niet stoorf.
h) Rood licht toepossen om de odoptotietoestond niet le

verstoren.
i) Een compromis zoeken tussen de eis von verlichtings-

beperking en een zo goed mogeliike verlichting'
Noteer ochter 1402 de te overwegen mootregelen. +ì403





1403 P. moet fluorescerende schermen
beelden woornemen.

io +1404
nee _+ 1405

1404 De volgende mootregelen overwegen:

----+1405

o) Technische verbeteringen die de lichtsterkte von

schermen verhogen (biiv. beeldversterker).
b) Poloriserende of gekleurde f ilters voor lichtbronnen

en schermen,
c.) Door overkoppingen of iets dergeliIks zorgen dot om-

gevingslicht zoveel mogeliik von het scherm wordl ge-
weerd.

d) Zorgen dot mootregelen ter wering von de olgemene
verlichting P. niet hinderen bi i ziin woorneming von
het scherm.

Noteer ochter ì404 de te overwegen mootregelen.

1405 P. heeft (beholve werk woorbii de verlichting moet

worden beperkt) ook werk woorbii een goede ver-
lichting gewenst is.

io +1406
nee ----> ì 501

1406 De volgende mootregelen overwegen (Vodemecum p. 3l-34):

Zorgen voor een voldoende helderheids- of kleurcon-
trost tussen de voorwerpen die P. moet zien en de

ochÌergrond.
Aonpossen von het verlichtingsniveou, zowel bii dog

ols kunstverlichting, oon de geldende normen.
Zo nodig noost de olgemene verlichting een plootse-





liike lichtbron oonbrengen-
d) Aonpossen von de helderheidsverhoudingen (luminoniie-

verhoudingen) tussen took; ochlergrond en omgeving

oon de geldende normen.

e) Afmetingen en oPPervloktehelderheid (luminontie) von' 
de krnstli.htbronnen zo kiezen, dol P. bii ziin werk

en bii het opkiiken doorvon niet wordt gehinderd of

verblind.
f) De plootsing von P. en von de kunstlichtbronrren en' 

romen ten opzichte von elkoor zo kiezen, dot hinder

of verblinding bii het werk en bii opkiiken wordt vei'-

meden.
g) Hinderliike reflecties door spiegelende oppervlokken

vermiiden.
h) Hin,lerliike schoduwen vermiiden door iuiste keuze

en plootsÎng von lichtbronnen en iuisle reflectiefocto-
ren von plofond en wonden.

i) Lichtbronnen zo nodig zo kiezen en plootsen, dot de

woor te nemen oppervlokte-structuren zo duideliik mo-

geliik worden gemookt (striiklÌcht, doorvollend licht)'
i) Stroboscopische effecten vermiiden.
k) Te grote en te snelle wisselingen in

vermiiden.
ver I i chtingsterkte

te moken
oplossing

l) Een onderzoek (loten) doen om het mogeliik
uit de verschillende mogeliikheden de beste

te kiezen.
Noteer ochter ì40ó de te overwegen mootregelen. ----+14O7

1407 He¡ werk sfelt biizondere eisen oon

dingsvermogen.

P.'s kleuronderschei- io ¡ 1408

nee +1501





---+ l50l





150ì P. z iin
wel hii

soed blii io -+ló01
i ¡t ziin nee -+1502

I 500
VISUELE INFORMATIE

(Vodemecum 47 - 58)

1502 Er worden hoge eisen gesteld oon P.'s gezichtsvermogen.
Hii moel detoi ls onderscheiden, kleiner don co. driemool

het minimum woorneembore orrder overigens geliike om- io -+.l503
stondigheden. nee+1504

ì503 De volgende mootregelen overwegen:

o) De omstondigheden voor de woorneming gunstiger
moken (conlrostverbetering, goede verlichting, etc.;
Vodemecum p.3ì-34).

b) Optische vergrofing toepossen (loupe, microscoop, verre-
kiiker, televisievergroting; Vodemecum P.33)'

c) Een instrumenf toepossen dot het woor te nemen ver-
schiinsel omzet in een gemokkeliiker woor le nemen

signool (biiv. een meteruitslog, lichtsignool, geluid-
signool, etc.).

d) P.'s gezichtsvermogen loten onderzoeken.
Noteer ochter .|503 de te overwegen mootregelen. +1504





l5O4 P. moet !-nstrume,!.t-eno|L@. of oPzetteliik gegeven of

oongebrochte tekens (zools opschriften, lichtsignolen,
bokens, seinen of geschreven instructie enz.) zien.

io -+1505
n". -*160 

'

1505 P. to"t !Sjj"@iif*- lezen (von

wiizerploten enz. of von geschreven
bruiksoonwii zing enz.).

opschriften of
instructie, ge- io ¡ 150ó

nee+1507

.l50ó De volgende mootregelen overwegen:

o) De vorm, liindikte en spotiêring kiezen in overeen-
stemming met de oonbevelingen (Vodemecum p.55).

b) Kleur en conlrost kiezen in overeenstemming met de

oonbevelingen.
c) Hoofdletters, don wel onderkostletters kiezen in of-

honkeliikheid von de tekstlengte.
d) Opschrîften of instructies in duideliike eenvoudig

begriipeliike tool stellen, en zo mogeliIk (ook) sym-

bolen gebruiken (ien behoeve von buitenlondse orbeiders).
Noteer ochter 150ó de te overwegen moolregelen. ---+1507

ì 507 P. moet oonwiisinstrumenten of meetinstrumenten
oflezen of ondere schooloflezingen doen.

io ¡ 1508

nee -----+l 50o





I 508 De volgende mootregelen overwegen:

o) De types oonwi¡s¡nstrumenten kiezen die oongepost ziin
oon het korokter von de erdoor weergegeven groot-
heid (Vodemecum p.49-51).

b) Eventueel noost of in ploots von de door de meter oon-
gegeven grootheden ofgeleide woorden oonbieden
(quickened disploys, enz.).

c) Schoolverdeling,. wiizer en onderlinge posilie doorvon

in overeenstemming brengen met de oonbevelingen
(Vodemecum P. 52, 53, 56, 57).

d) Meters zo opstellen, dol P. ze vonuit ziin normole
ploots gemokkeliik kon of lezen, binnen ziin oogveld
liggen, en loodrecht op de blikrichting stoon (Vodeme-

cum p. 8ó).
e) De wilzer zo inrichten, dot de mogeliike porollox mi-

nimool is (Vodemecum p.57, 58).
f) Hinderliike reflecties door het glos of ondere onderde-

len von de meler voorkomen (Vodemecum P. 34).
g) Zorgen dot geen schoduwen op de meter vollen die

het of lezen bemoei liiken.
h) De ploots von de hoge en loge woorden von de school

in overeenstemming kiezen met wot gebruikeliik is.
i) Torgen dot er een duideliike indicotie is voor het ge-

vol de meter door een defect buiten werking is

(Vodemecum p. 49).

i) Eventueel een onderzoek (loten) doen noor het beste

type meter dot voor dit gevol in oonmerking komt.
Noteer ochler 1508 de te overwegen mootregelen. -+ 1509

1509 P. moet bii ziin werk lichtsignolen woornemen ' ¡o + l5l0
nee--+ì5ì I





l5l0 De volgende mootregelen overwegen
(Vodemecum p, 92\z

o) Zorgen dot het controst iussen het brondend licht-
signool voldoende groot is (molzworte ochtergrond,
ofscherming von eropvollend licht).

b) De lichtsignolen centrool in het blikveld plootsen.

c) lnlensiteit en opperv lok von het lìchtsignool vol-
doende groof kiezen'

d) De kleur von het signool kiezen ìn overeenstemming

met wot gebruikeliik is.
e) Het signool uitvoeren ols knipperlicht, met een fre-

quentie von co. 4 flitsen per seconde (olleen voor
zeer urgente woorschuwingssignolen).

Noteer ochter 1510 de te overwegen mootregelen. ----+l5l I

l5l ì Er is meer don 6én meter en/of lichtsignool in gebruik. io > l5l2
nee--+ l5l3

1512 De volgende moofregelen overwegen:

o) De meters of signolen plootsen in de volgorde woorin

ze gewoonliik worden ofgelezen, von links noor rechts

of von boven noor beneden (Vodemecum P-89).
b) De plootsing kiezen ín overeenstemming met de bi ibe-

horende bedieningsmiddelen (Vodemecum p-79, 80).
c) Plootsing en type kiezen in overeenstemming met soorÌ-

geliike instolloties.
d) De ploorsing in het blikveld zo gunstig mogeliik kie-

zen, de belongriikste meters oP de gunstigsfe plootsen

(Vodemecum 8ó, 9l).
e) De plootsing kiezen in overeenstemming met de ploot-

sing von de onderdelen von het proces of de insfollotie
woorop ze betrekking hebben.

f) Een schemo von dil proces o1 deze insrollotie op het





poneel oonbrengen, met de meters en

gonen op de iuiste Ploots.
g) Biieenbehorende meters of signolen groepsgewiize

biieenplootsen (Vodemecum P. 88, 89)'
h) De sfond von de meters zo kiezen dot een of-

wiiking von de wiizers von de normole werkstond

direct opvolt (Vodemecum p. 87, 89)-

i) Onderzoek (loten) doen om het mogeliik te moken

de beste oplossing te kiezen uit de verschillende
moge li i kheden.

Noleer ochter l5l2 de te overwegen mootregelen. -+.l5ì3

l5l3 P. heeft te moken met bokens en/of beweegbore seinen. io -+15'|3
nee -+ìó01

l5l4 De volgende mootregelen overwegen:

o) Zorgen dot de bokens en seinen duideliik zichtboor
ziin.

b) Zorgen dot ze niet door ondere voorwerPen oon het

oog kunnen worden onttrokken.
c) Zorgen dot de betekenis ondubbelzinnig is.

d) De uifvoering kiezen in overeenstemming met wot ge-

bruikeliik is.
e) Een voorstelling kiezen in ploots von een symbool om

oon te geven wot het boken oonduidt (woorschuwings-

borden).
f) Eventueel onderzoek (loten) doen noor de beste uit-

voering voor de bokens of seinen.
Noteer ochter l5l4 de te overwegen mootregelen. +ló01





I ó00
AUDITIEVE INFORMATIE

(Vodemecum p. 44)

ló0ì Hoorvermogen is voor P. onnodig. Ook ols hii doof io -+1701
wos/ zou hil ziin werk kunnen doen. nee'----+lóO2

1602 De geluiden, de geluidssignolen en de tot hem gerichte
sprook ziin, voor zover P. ze voor zi in werk nodig heeft, io -->1604
duideliik te horen, resp. fe verstoon. nee-----+ló03

ló03 De volgende moolregelen overwegen:

o) Storend lowooi bestriiden.
b) Geluidssignolen slerker moken (beneden de gevoren-

grens bliiven).
c) Geluidssignolen vervongen door ondere (biiv. lichl-)

si gno I en.
d) Ge luiden , resp. sprook versterken (luidsprekers, inter-

com, telefoon, koptelefoons etc.). Hierbi i eventueel
lechnische voorzieningen toepossen om deze opporofen
bruikboorder te moken (bi iv. richtinggevoelige micro-
foons).Beneden de gevorengrens blilven.

e) Gebruik moken von spellingscode of von een beperkte
stereotype vocobu loire.

f) P.'s gehoorvermogen (loten) onderzoeken.
Noteer ochter ló03 de te overweqen mootreqelen. +1604





léM Er is geen of moqr áln geluidssignool. io +l7A!
nss-+ló05

lé05 De volgende mootnegelen overwegen:

o) Het oontol geluidssignolerr zoveel mogeliIk beperken

(vervongen door ondere signolen).
b) De geluidssignolen oP zoveel mogeliik punten onder-

ling veischillend moken (timbre, toonhoogte, onder-

broken of coritinu etc.).
Noteer ochter ló05 de te overwegen mootreg-elen. +17O1





1700
TIJDSBEPALENDE EN KEUZE-
BEPALENDE SIGNALEN

(Vodemecum 41-46, 93-96)

1701 P. is

ziin
_jijq_þ9l¡91 het nouwkeurige jjj¡þ!¡ von

werkhondelingen.
io +l7l I

nee+1702

1702 P. werkt in een door een mochine opgelegd tempo. io +1703
nee+1704

1703 De volgende
vorioties in
p.9ó):

mootregelen overwegen om spontone
P.'s werktempo op te vongen (Vodemecum

o) Zorgen dot P. het tempo vqn de mochine kon regelen.
b) Zorgen dqt voldoende vriie posities beschikboor ziin.
c) Zorgen voor een oonvoerend gedeelte woor een kleine

buffervoorrood kon worden gevormd.
d) Een vost mochinetempo zo kiezen, dot rekening wordt

gehouden met de spontone vorioties in P.'s tempo.
e) Als gemiste posities ernstige gevolgen hebben I zorgen

dot P. de mochine kon sloppen.

Om hoger tempo mogeliik te moken:
f) Zorgen dot controle von de in de mochine in te voeren

voorv/erpen tevoren is gebeurd.





g) Zorgen dot die voorwerPen voorgericht worden oonge-

voerd.
h) Zorgen voor doelmotige geleidingen ' oonslogen efc.

voor de oonvoer, zodot P. ziin bewegingen minder
nouwkeurig hoeft te beheersen.

Noteer ochter 1703 de te overwegen mootregelen. ---+ 1704

l7O4 P. moet werken ín een tempo dot von medewerkers

ofhonkeliik is (zools in een produktieliin).
iq -+ 1705

nee-+1706

1705 De volgende mootregelen overwegen (Vodemecum p.95):

o) Het werk zo verdelen, dot P. en ziin medewerker(s)

zomin mogeliik op elkoor hoeven te wochten.
6) Zorgen voor een gelegenheid voor het vormen von een

buffervoorrood von werkstukken of onderdelen, zodo!
tempovorioties von P. kunnen worden oPgevongen.

Noteer ochter 1705 de te overw mootreqe len . --+1706

1706 P. moet reogeren op onregelmotig verschiinende signolen. io >1707
nee +ì 7l ì

1707 De signolen verschiinen voker don enkele molen per

ho lf uur.
ia +1709
nee ---+ 'l708





o) Zorgen dot de signolen 'oon' bliiven tot P.

erop heeft gereogeerd.
b) P. zonodig tiidig (biiv. no 30 minuten) of lossen,

voor hii fouten begint te moken.
Noteer ochter ì708 de te overwegen mootregelen. -->1709

1709 De signolen verschiinen zo snel, dot het onmogeliik
is oltiid iuist te reogeren.

io ---->1710
nee-+l7l I

l7l0 De volgende mootregelen overwegen:

o) Het oontol signolen op de één of ondere monier
verminderen.

b) Het werk over meer personen verdelen.
Noteer ochter lZl0 de te overwegen mootregelen. -+ l7l I

1711 P. moet bii het reogeren op eventuele signolen een keuze
doen uit verschillende reoctiemogeliikheden. Hii moet io ----+1712
don dus een beslissing nemen. nee----+1801

1712 P. moel
dot ziin

(soms) zoveel beslissingen per minuut nemen/
oondocht doordoor sterk opgeëist wordt.

Io -.-+1713
nee----+1714





1713 De volgende mootregelen overwegen:

o)

b)
c)

d)

Aontol noodzokeliike keuzes / beslissingen per

tiidseenheid trochten te verminderen.
Werk over meer personen verdelen.
Als P,'s oondocht geen seconde mog versloppen,
zorgen voor tìidige oflossing (biiv. no l/2 uur).
Storende werkomstondigheden (lowooi, klimoot
enz. ) wegnemen,

e) Onderzoek (loten) doen noor de beste oplossing.
Noteer ochter l7l3 de ie overwegen mootregelen' -+ 1714

1714 P. moet ziin beslissingen (gedeelteliik) nemen

von ols zodonig bedoelde, opzetteliik gegeven
(signo I en ).

op grond
tekens io +'l715

nee+17ìó

I7l5 De volgende mootregelen overwegen (Vodemecum p.43' 44).

o) Zorgen voor ondubbelzinnige signolen.
b) Signolen toepossen die in zoveel mogeliik opzichten

verschi I len.
c) Signolen kiezen die zoveel mogeliik overeenkomsÌ

hebben met hetgeen ze representeren.
d) Signolen kiezen voor het iuiste zintuigkonool.
e) Eventueel signolen verdelen over verschillende

zintuigkono len .
Noteer ochter 'l 715 de te overwegen mootregelen. -+1716





17lt6 P- moet ziin beslissingen onder meer nemen oP

grond von zich voordoende moei li[k woor te nemen io +1717
verschiinselen. nee+ ì80.|

17L7 De volgende mootregelen overwegen:

o) Een instiument ínschokelen dot de verschiinselen
woor het om goot kon deiecteren.

b) Door dot instrument een qttentiesein in werking
lolen zetten.

Noieer ochter \717 de te overwegen mootregelen.





I 800
WERK- EN RUSTTIJDEN

l80l P. kon ziin rusttiiden zelf regelen. io -+1803
nee --+1802

'l802 De volgende mootregelen overwegen:

o) Rusttiiden regelen.
b) Rusttiiden zo goed mogeliik over de werktiid ver-

de len .
c) Een of enkele longere rusttiiden vervongen door een

groter oontol kortere,
Noteer ochter 1802 de te overweqen .mootreoelen.

1803 P. werkt in een systeem von prestotiebeloning. io -+ì804
nee +'|805

=+ì803

1804 De volgende mootregelen overwegen:

o) Zorgen dot de orgonisotíe (normstelling, type prestotie-
beloning) niet voert tot (voor sommigen) te hoog tempo.

b) Rekening houden met vermindering von tempo bi[ ouder
worden.

Noteer ochter .l804 de te overwegen mootregelen. +'l805





'l805 P. werkt in ploegendienst.

180ó De volgend,e mooi¡'egelen oven¡r'egen:

o) Ploegendienst zo orgoniseren, dot P.'s dienst ge-
leide liik over het etrnoøl opschuif t.

b) Voorkomen dot P. binnen een etmoql tweemool

dienst moef doen.
Noleer ochter 180ó de Ìe overwegen mootregelen. --+-ì901





I 900
PRODUCTIVITEIT

l90l De produktie is constont en voldoende. Er worden

weinig vergissingen of fouten gemookt. Er ziin weinig
ongevo I len .
Er is / ziin weinig uitvol

weinig sliitoge ì
weinig defecfen, "n I 

uon / oon gereedschop io --+€irìr]
weinig verbruik |*erktrig.n of mochines. nee'+l902

1902 Nogoon of de onvolkomenheden ziin fe wiiten oon:

o) Onvoldoende instructie.
b) Verkeerde instructiemethode.
c) Onvoldoende of ontbrekende terugmelding von orbeids-

resu I toten .
d) Onderhoudswerkzoomheden'
e) Onvolmooktheden oon bedieningsmiddelen.
f) Onvolmooktheden oon meters of indicotoren of ondere

si gno lering.
g) Onvolmookfheden oon de verlichting.
Noteer ochter 1902 wot nogegoon moet worden -+ eind
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