
D%o
Nederlandse organisatie
voor toegepast
natuurwetenschappelijk
onderzoek

I ",-., -'t t
lJ)s/\

!'x'
\")- ll L

MEUBELTNDUSTRTE 1"*''

Bureau Humanisering
van Arbeid TNO

Postbus 124
2300 AC Loiden
Wass€naarseweg 56
Leiden

Telefax071 -176382
Teleíoon071 - 178700

VERMTNDERING VAN FYSIEKE BELASTING IN DE

Stamboeknummer

\ r.J t?,

TN0 Prcventie en GEzonrlheid

G orterLri[:lioth eer

1§S1P1996

Postbus 2215 - 2301 CE Leiden

,,Voor de rechten en verplichtingen
van de opdrachtgever met betrek-
king tot de inhoud van dit rapport
wordt verwezen naar de Algemene
Voorwaarden van TNO".

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar ge-
maakt door middel van clruk, Íoto-
copie, microÍilm of op welke ande-
re wijze ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van TNO.
TNO aanvaardt geen enkele aan-
sprakeliikheid met betrekking tot
de inhoud en/oí de vorm van deze
uitgavg.

J. Dul*

I.D. Nijboer*

Rapportnur[ner: HA 332

Leiden, december 1987

* Nederlands Instituut voor Praeven-
tieve Gezondhe idszorg-TItrO





DuI, J. en I.D. Nijboer

VERMTNDERING VAN FYSIEKE BELASTING IN DE MEUBELINDUSTRIE

Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg-TNO

Initiatiefnemer:
Sti.trting Sectorbeleid Meubelindustrie

opdrachtqever:
ff;.t";"t-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Soci-
ale Zaken en Ïíerkgelegenheid

Coördinatie:
Bureau Humanisering van Arbeid TNO

Opstellers:
Dr.Ir. J. DuI NIPG-TNO
Drs. I.D. Nijboer NIPG-TNO

Tyrcoqraf ische verzorqing :

O.J.M. Cheniti-overtoom NIPG-TNO

F.R. Voerman NIPG-TNO

Beqeleidinqscorunis s ie :
J. B""* (""orritier), Stichting Sectorbeleid Meubelindustrre
Drs. J.H.F. Meijer (secretaris), stichting sector Meubelindus-
trie
K. Alkema, Ministerie van Economische Zaken
Drs. J.P.A. Bakkum, Ministerie van sociale Zaken en werkgelegen-
heid, Directoraat-Generaal van de Arbeid
Mw.Drs. L. Hendriks, Bouw- en Houtbond FNV

R.M.J. Stemp, Centrale Bond van Meubelfabrikanten
Ing. A. veerman, Ministerie van sociale Zaken en lrlerkgelegen-
heid, Directoraat-Generaal van de Arbeid

Adressen:
- Sticf,ting Sectorbeleid Meubelindustrie

Westerhoutpark 10, 2012 JI'I Haarlem
teI. 023-319137

- Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van

Sociale Zaken en slerkgelegenheid
Balen van Andelplein 2, 2213 KÍl Voorburg
tel. 070-694001'

- Bureau Humanisering van Arbeid TNO

Wassenaarseweg 56, 2333 AL Leiden, tel' 071-178700
- Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO

Wassenaarse$íeg 56, 2333 AÍ. Leiden
tel.07L-178888





DANKBETUIGING

Graagwillendeauteursdevolgendepersoneneninstantiesbe.
danken voor hun bijdrage aan het onderzoek'

ÍÍat betreft het onderzoek naar stahulpen en heftafels adviseer-

den Drs. E. Wortel (NIPG-TNO) en Prof.Dr. G'J' Kok (Rijksuni-

versiteitLimburg)bijhettoepassenvanhetmodel'gedrags-
verandering door voorlichting''
Mw.M.J.Th.Schlatmann(NIPG-TNo)wasbetrokkenbijhetverza-
melen en verwerken van de gegevens. Directie, bedrijfsleiding en

personeelvandemeubelfabriekRaanhuisenZonenBV,teooster-
beek verleenden medewerking aan het onderzoek'

Wat betreft het onderzoek bij naaisters waren Ir' M'P' van der

Grinten en v.H. Hildebrandt, bedrijfsarts (beiden NIPG-TNO) be-

trokkenbijdeontwikkelingvandemethodenvoorhetmetenvan
Iichamelijkongemakengezondheidsklachten.Mr.D.BatyenDr.
P.W.Buckle(Robenslnstitute,Engeland)enF'L'Piena(NIPG-
TNO) assisteerden bij het verzamelen en verwerken van de meetge-

gevens. De statistische analyse was in handen van Drs' M'M' van

der Klaauw (NIPG-TNO).

Directie en personeel van het meubelstoffeerbedrijf Leolux te

venlo hebben bereidwillige medewerking verleend aan het onder-

zoek. De electro-inclinometer werd beschikbaar gesteld door het

Robens Institute, Engeland. Denekamp Metaalindustrie (DMI) te

DenekampenAhrendteRijswijkleverdenrespectievelijkeen
aangepast naaimachine-onderstel en een aangepaste werkstoel'

HetonderzoekwaseeninitiatiefvandeStichtingsectorbeleid
Meubelindustrie, en werd financieel gesteund door het Directo-

raat-GeneraalvandeArbeidvanhetMinisterievansocialeZaken
en !Íerkgelegenheid. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader

van het NrpG-onderzoekprogranura 'Problematiek van het bewegings-

apparaat in arbeidssituatiesr'





INHOUDSOPGAVE

SAI,,IENVATTING .

1. INLEIDING

2. INTRODUCTIE VAN STAHULPEN EN GEBRUIK

VAN HEFTAFELS IN DE MEUBELINDUSTRIE

2.7 Inleiding
2.2 Methode voor gedragsverandering door

voorlichting
2.3 De introductie van stahulpen in de

meubelindustri-e
2.3.L lnleiding
2.3.2 Methode
2.3.2.1 Verkenning
2.3.2. 2 Enquète bedrijfsleiders
2.3.2.3 PraktijkProef
2.3.3 Resultaten .......
2,3.3.1 Meningen van bedrijfsleiders
2.3.3.2 Praktijkervaring
2.3.4 Discussie
2.3.5 Conclusies en aanbevelingen

2.4 Het gebruik van heftafels in de

meubelindustrie
2.4.I Tnleiding
2.4.2 Methode
2.4.2.1 Verkenning ...
2.4.2.2 Algemene oPzet
2. 4.2. 3 Enguëte bedrijfsleiders
2.4.2.4 Enguëte werknemers

bLz.

I

1

4
4

9
9

L2
L2
13
14
1_9

L9
2l

2.4.3 Resultaten
2.4.3. 1- Ervaringen
2.4.3.2 Ervaringen

bedrij fsleiders
werknemers ...

25
26

29
29
31
31
32
32
33
34
34
35
37
38
40

42
42
45
45
45
45
46
48
48
48
48
49

2.4.4 Discussie
2.4.5 Conclusies en aanbevelingen

2.5 Literatuur

3. WERKPLEK-INSTELLING VAN NAAISTERS IN DE

MEUBELINDUSTRIE
3.1 Inleiding
3.2 Methode

3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.r.5
3.2.1.4
3.2.2
3 .2.2.L
3.2.2.2
3.2.2.3

Vooronderzoek
Doelstelling
Proefpersonen . - -..
Vragenlij st
Iterkplekmetingen
E><perimenteel onde rzoek
Doelstelling ...
Proefpersonen
Opzet



3 .2.2.4 Meetmethoden
3.2.2. 5 MeetoPstelling
3.2.2.6 Procedure
3.2.2.7 Statistische analYse

3.3 Resultaten ...
3.3.1 Vooronderzoek .

3.3.1. 1 Gezondheidsklachten .

3.3.1".2 Mening over werksituatie
3.3.1.3 !ÍerkPlekmetingen . . .

3.3.2 E:<perimenteel veldonderzoek
3.3.2. L Visuele asPecten
3.3.2.2 Armstand . .

3.3.2.3 Hoofdstand .

3.3.2.4 RomPstand .

3.3.2.5 Lichamelijk ongemak
3.3.2.6 Oordeel tafelhoogte
3.3.2.7 Samenvatting

3.4 Discussie
3.4. 1 Inleiding
3.4.2 Vooronderzoek .

3 .4. 3 E><Perimenteel onderzoek
3.4.3.1 Visuele asPecten . . .

3 .4 .3 .2 Armstand . .

3.4.3.3 Hoofdstand en romPstand
3.4. 3.4 Lichamelijk ongemak
3 .4 .3 .5 oordeel tafelhoogte
3.4.4 Werkgebonden oorzaken gezondheids-

problematiek .

3.4.4.1 Mogelijke oorzaken nek- en rugpro-
blematiek

3.4.4.2 Mogelijke oorzaken linkerschou-
derklachten ..

3.4.4.3 I'logelijke oorzaken enkel/voet-
klachten

3.4.5 optimale werkplekinstelling
3.4.5.1 Voetpedaal en stoelhoogte
3.4.5.2 OPtimale tafelhoogte
3.4.5.3 Huidige tafelhoogte .

3.4.5.4 Blijvend ongunstige werkhouding
3.5 Conclusies en aanbevelingen
3.6 Literatuur...

4. ATGEMENE CONCLUSIES EN MNBEVELINGEN

5. LITERATUUR ...

50
56
58
59
60
60
60
62
62
65
65
61
68
69
70
1l
12
13
73
73
75
75
76
76
77
78

18

19

79

82
83
83
83
84
85
85
90

96



SAI4ENVATTING

omdefysiekebelastingtijdenseenaantalveelvoorkomende
werkzaamheden in de meubelindustrie te verminderen zijn twee

onderzoeken uitgevoerd.

Het eerste onderzoek richtte zich op de introductie van reeds

bestaande hulpmicldelen, te weten stahulpen en heftafels' Stahul-

penmakenhetmogelijklangdurigstaanaftewisselenmetge.
deeltelijk gesteunde werkhoudingen. Met heftafels kan de fYsieke

belastingalsgevolgvanhandmatigtillenwordenvoorkomen.Het
doel van het onderzoek was L. het onderkennen van de mogelijk

onterechte redenen bij bedrijfsleidingen voor het niet-aanschaf-

fen van stahulpen tijdens het stofferen van meubels en 2' het

inventariseren van de voordelen van heftafels in de plaatverwer-

kende meubelindustrie. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van

eenmodelvoorgedragsveranderingdoorvoorlichting(indit
gevalishetgedraghetniet-aankoopgedragvandebedrijfslei.
ding). Het gebruik van dit model in het arbeidsomstandighedenon-

derzoekisnieuw,enbiedtwellichtmogelijkhedenomookin
andere projecten de kloof te dichten tu.ssen beschj-kbare verbe-

teringen en toepassing van die verbeteringen'

Het onderzoek toonde aan dat stahurpen nog niet worden toegepast

indemeubelindustrie.Deredenisdatdebedrijfsleidingeen
tweetalbelangrijkenadelenziet:stahulPengevendewerknemer
teweinigbewegingsvrijheid,eneriseenlangegewenningsperi-
ode nodig. Een proefneming met het gebruik van stahulpen door

meubelstoffeerders liet echter een ander beelcl zien' van beper-

kingvandebewegingsvrijheidwasnauwelijkssprakebijdegeko-
zerLstahulp,terwijldegewenningsperiodekortwas'Geconclu-
deerd werd dat stahulpen goed bruikbaar zijn bij stofferen van

klein meubilair en het bewerken van klein materiaal' om de aan-

schaf van deze hulpmiddelen in meubelstoffeerbedrijven te stjmu-

Ieren is gerichte voorlichting aan de bedrijfsleiding nodig'
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waarbij speciale aandacht moet urorden besteed aan de positieve

ervaringen tijdens de proefneming.

lrlat betreft heftafels werd geconstateerd dat hoewel heftafels
aI vrij veel worden gebruikt, veel bedrijfsleiders aarzelen om

tot aanschaf over te gaan vanwee,e onvoldoende inzicht in de

kosten en de te verwachten voordelen. De aanschaf van deze hulp-

middelen kan daarom worden gestimuleerd door vooral op deze

punten voorlichting te geven aan de bedrijfsleiding.
Het tweede onderzoek richtte zich op de werkplekinrichting van

naaisters in de meubelindustrie. Het doel van dit onderzoek was

om bestaande instelmoqelijkheden van naaitafels zo goed mogelijk

te benutten zodat elke naaister Ín een "optimale" lichaamshou-

ding kan werken, en de kans op lichamelijke klachten over spie-

ren en gewrichten zo klein mogelijk is. In een gezondheidskundig

vooronderzoek waarbij een vragenlijst is gehanteerd, is nagegaan

welke lichamelijke klachten typerend zijn voor naaisters. In de

onderzochte groep blijkt het vooral te gaan om nekklachten,

linkerschouderklachten, rugklachten en enkel/voet-klachten.

Vervolgens zijn in een experimenteel veldonderzoek metingen

verricht bij zes naaj-sters om de werkhouding te kunnen vaststel-
len en de belasting te kunnen bepalen. Hierbij is het effect van

verandering van tafelhoogte op de werkhouding en de belasting

onderzocht. Het bleek dat de werkhouding van naaisters wordt

gekenmerkt door een voorovergebogen stand van hoofd en romP,

terwijl de Iinker arm geheven is. Verlaging van de tafelhoogte

van 5 cm boven de individuele ellebooghoogte (de gemiddelde

tafelhoogte op de onderzochte naaiafdeling) naar 5 cm onder de

ellebooghoogte (optimaal volgens algemene ergonomische richtlij-
nen) had geen aantoonbaar effect op de armstand, terwijl hoofd

en romp daardoor verder werden voorovergebogen en de ervaren

lichamelijke belasting toenam. Met andere woorden, de algemene

ergonomische richtlijnen zijn niet toepasbaar voor naaisters.

Geconcludeerd is dat een goede onderlinge instelling van voetpe-
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daal, stoelhoogte en tafelhoogte, afgestemd op het individu, wel

een zekere verbetering van de werkhouding van de naaister kan

betekenen. Eerst dient de stoel zo te worden ingesteld dat de

voetpedalengemakkelijkkunnenwordenbediend.Degebruikerzal
daarvoor zelf een hoogte moeten kiezen; meestal is de stoel vrij

gemakkelijk instelbaar. Nadat de stoel is ingesteld moet de

tafelhoogte 5 cm boven ellebooghoogte worden gekozen. Dit moet

geschieden door een monteur omdat de instellinq zeLf moeilijk

gaat, terwijl bovendien de verbinding tussen motor en voetpedaal

moet worden aangepast. ondanks de thans aanbevolen instelling is

dehoudingdannogsteedsnietoptimaalis.Inhetrapportwor-
den mogelijkheden geschetst om te komen tot verdere verbetering

van de werkhouding via onderzoek naar het effect van de tafel-

helling op de werkhouding,

werkplekken.

en door het ontwikkelen van nieuwe

r11





INLEIDING

In een recent verschenen inventariserend onderzoek naar de ar-

beidsomstandigheden in de Nederlandse meubelindustrie kwam de

fysieke belasting van het menselijk spier-skeletstelsel als

gevolg van zwaar tillen, voortdurend staan en verkeerde werkhou-

dingen bij veel werkzaamheden als een knelpunt naar voren (DuI

l_gg5). Bekend is dat een dergelijke belasting een Provocatie

vormt voor gezondheidsklachten zoals rugklachten, nek- en schou-

derklachten en voet-en enkelklachten. Het is bovendien denkbaar

dat een hoge fysieke belasting en daarmee gePaard gaand.e gezond-

heidsklachten een ongrunstige invloed hebben op de arbeidsmotiva-

tie, de kwaliteit van het werk, en de productiviteit, evenals op

zj-ekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

In het verleden is in de meubelindustrie relatief wèinig aan-

dacht geweest voor vermindering van de fysieke belasting. Uit

een evaluatie van subsidie-aanvragen voor arbeidsplaatsverbe-

tering in de periode L977-1981 bleek de bedrijfstak Hout- en

meubelindustrie te behoren tot de bedrijfstakken waar relatief
weinig subsidie-aanvragen (L73) betrekking hadden op "fysiek
zware arbeid en fysiek slechte rrrerkhoudingrr (Tappèl en Terra

l-986). Het merendeel van deze aanvragen richtte zich op verlich-

ting van het werk in de zin van vermindering van de "energeti-
sche belastingrr (bijvoorbeeld verkorting van looPafstanden), en

niet zozeer oP vermindering van de "mechanische" belastj-ng van

het spier-skeletstelsel (bijvoorbeeld verbetering van de werk-

houding).

Mede gezien het bovenstaande heeft de Stichting Sectorbeleid

Meubelindustrie, een stichting waarin werkgevers en werknemers

uit de meubelindustrie zijn vertegenwoordigd, een hoge priori-
teit gegeven aan vervolgonderzoek dat gericht is op de vermin-

dering van de fysieke (mechanische) werkbelasting. Dit onderzoek

is financieei mogelijk gemaakt door het Directoraat-Generaal van



de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en l{erkgelegen-

heid, en is uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Prae-

ventieve Gezondheidszorg-TNO.

Uit het inventariserend vooronderzoek was reeds gebleken dat een

aantal reëIe mogelijkheden bestaan om door arbeidsplaatsverbe-
tering de fysieke belasting te verminderen. Allereerst bestaan

er hulpmiddelen zoals stahulpen en heftafels die de arbeid aan-

zienlijk kunnen verlichten, maar die in de meubelindustrie nog

weinig worden toegepast. Verder is ook gebleken dat slechte

werkhoudingen vaak veroorzaakt worden door niet of ondeskundig

gebruik van de instelmogelijkheden van de werkplek, zoals het

geval was bij naaisters in meubelstoffeerbedrijven.

Het hier beschreven onderzoek had tot doel om gegevens te ver-
zamelen voor een voorlichtingsactie aan de betrokkenen in de

meubelindustrie. De bedoeling van deze actie zou zijn het stimu-

Ieren van aanschaf en gebruik van genoemde hulpmiddelen en het

optimaal gebruik van de instelmogelijkheden van werkplekken op

de naaiafdeling. Wat betreft het gebruik van hulpmiddelen lag

het accent bij het onderzoek op stahulpen voor staande werk-

zaamheden in de massief houtverwerkende industrie en de meubel-

stoffering en heftafels voor de plaatverwerkende industrie. Het

onderzoek naar de optimale werkplekinrichting had betrekking op

de werkplek van naaisters in de meubelstoffering waar Iangdurig

ongunstige werkhoudingen veel voorkomen.

In dit rapport worden beide onderzoekingen apart besproken.

Allereerst volgt een verslag van het onderzoek naar de stahulpen

en heftafels. Centraal daarbij stond de vraag: wat weerhoudt de

bedrijfsleiding in de meubelindustrie ervan om stahulpen en

heftafels aan te schaffen, en hoe kan hierop worden ingespeeld

met voorlichting? Bij het tweede onderzoek behoorden primair de

werknemers tot de doelgroep: welke individuele tafelhoogte moe-

ten naaisters kiezen zodat de werkhouding zo min mogelijk belas-

tend is?
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De opzet van het voorliggende rapport is als volgt. Allereerst

worden de twee onderzoekingen apart beschreven (hoofdstukken 2

en 3) . Deze beschrijvingen zijn nogal rrwetenschappelijk'r waarbij

wellicht niet iedere Iezer in de details is geinteresseeril; hij

of zij zou kunnen volstaan met het lezen van de inleidingen en

de conclusies en aanbevelingen van desbetreffende hoofdstukken'

Na de presentatie van de twee onderzoeken volgt in hoofdstuk 4

een afsluitend hoofdstuk met algemene conclusies en aanbeve-

Iingen ten behoeve van de meubelindustrie'
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2.L

INTRODUCT]E VAJ{ STAHULPEN EN GEBRUIK VAN HEETAFELS IN

DE MEUBELINDUSTRIE

Inleidinq

In de Nederlandse meubelindustrj-e wordt de fysieke belasting
voor een belangrijk deel veroorzaakt door langdurig staan en

door tillen. Het gebruik van stahulpen en heftafels biedt de

mogelijkheid om de fysieke belasting in de meubelindustrie te
verminderen (DuI 1985).

Het komt in de praktijk van de ergonomie veel voor, dat hulpmid-

delen worden aanbevolen ter vermindering van werkbelasting en

gezondheidsklachten van werknemers. Het is echter een steeds

terugkerend probleem, dat aanbevolen, veelal bestaande oplossin-
gen niet of te weinig worden toegepast.

Om te voorkomen dat dit probleem zich ook zou voordoen in de

meubelindustrie bij de aanbevolen stahulpen en heftafels is de

Stichting Sectorbeleid Meubelindustrie van plan een voorlich-
tingsactie te starten om te bevorderen dat deze hulpmiddelen op

grote schaal worden gebruikt. Het hier beschreven onderzoek is
gestart om te komen tot aanbevelingen voor de inhoud van deze

voorlichtingsactie .

Het gebruik van stahulpen werd aanbevolen voor stoffeer-, snij-
en schuurwerkzaamheden. Heftafels werden aanbevolen voor de

plaatverwerking. Om na te gaan of het gebruik van deze hulpmid-

delen wenselijk en haalbaar was zijn eerst oriënterende bezoeken

gebracht aan de betreffende werkplekken en gesprekken gevoerd

met bedrijfsleiders. Hieruit bleek dat het gebruik van stahulpen

voor snijwerkzaamheden te onhandig was, omdat om de snijtafels
heen gelopen moest worden. Het inzetten van stahulpen bij
schuurwerkzaamheden werd afgeraden in verband met automatise-

ringsplannen in veel bedrijven. Voor stoffeerwerkzaamheden Ieken

de stahulpen echter goed bruikbaar. Ook de heftafels leken goed
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toepasbaar in de plaatverwerking.

Het niet gebruiken van goed toepasbare bestaande hulpmiddelen

kan twee redenen hebben: de hulpmiddelen worden niet aangeschaft

door de bedrijfsleiding óf de in het bedrijf aanwezige hulpmid-

delen worden niet gebruikt door werknemers. Veelal wordt gedacht

dat het probleem ligt in het niet gebruiken van hulpmiddelen

door werknemers. Er wordt dan aangenomen dat de voorlj'chting

zich tot deze groep moet richten. ltlanneer hulpmiddelen echter

nog niet of onvoldoende zijn aangeschaft dient de voorlichting

zich eerst te richten tot de bedrijfsleiding met als doel de

aanschaf van de hulpmiddelen te bevorderen. Vervolgens dient een

volgende voorlichtingsactie zich te richten tot de werknemers

met als doel het gebruik van de hulpmiddelen te bevorderen.

wanneer hulpmiddelen wel of voldoende ziin aangeschaft door de

bedrijfsleiding dient de voorlichting zich uiteraard alleen te

richten tot de werknemers.

In de meubelindustrie leken stahulpen en heftafels niet of on-

voldoende te zijn aangeschaft (DuI 1985). Het hier beschreven

onderzoek richt zich alleen op de aanschaf van deze hulpmiddelen

door de bedrljfsleiding en niet op het gebruik van de hulpmid-

delen door de werknemers. Hj-ervoor is gekozen omdat de beschik-

bare tijd voor het onderzoek onvoldoende was om beide te doen.

Binnen het arbej-dsomstandighedenonderzoek ziln geen methoden

voorhanden om te komen tot aanbevelingen voor een voorlichtings-

actie als hierboven bedoeld. Daarom is gezocht naar methoden die

oPanderegebiedenzijntoegepastvoorhetopzettenvaneen
voorlichtingsactie .

Gekozen is voor een methode die is afgeleid uit een algemeen

toepasbaar model voor gedragsverandering via voorlichting (Kok

1987). Dit model blijkt met succes te zijn toegepast bij onder

andere voorlichtingsakties over energiebesparend gedrag en rook-

gedrag (Siero 7984, de Vries 1987)'

In het hiernavolgende wordt eerst een korte beschrijving gegeven



van de gebruikte onderzoeksmethode om te komen tot aanbevelingen

voor de voorlichtingsaktie voor bedrijfsleiders. Vervolgens

komen de onderzoeken naar stahulpen en heftafels waar deze me-

thode is toegepast, afzonderlijk aan de orde.

z.z Methode voor qedraqsveranderinq door voorlichting

De voor dit onderzoek gebruikte methode is ontleend aan een

model voor gedragsverandering dat gebaseerd is op sociaal-psy-
chologische theorieën van gedrag. Volgens dit model zijn bij het

veranderen van gedrag verschillende fasen te onderscheiden. De

fasen lopen van 'aandacht voor het gewenste gedrag' tot 'ge-
dragsbehoud' (zie hierna). Gedrag verandert pas wanneer aIIe
fasen doorlopen zijn.
Het is de bedoeling dat de voorlichting zich speciaal richt op

de nog niet doorlopen fasen, zodat het doorlopen van deze fasen

wordt gesti-muleerd. Om deze gerichte voorlichting te geven zal
daarom eerst nagegaan moeten worden in welke fase de groep waar-

voor de voorlichting bedoeld is zich bevindt.
Voor het 'blijven steken' in een bepaalde fase bestaan verschil-
Iende redenen. De bedoeling van de voorlichting is die redenen

weg te nemen en daarmee de stap naar volgende fasen te stimule-
ren. Om dit te kunnen doen zullen de redenen gezocht moeten

worden. Ook zal onderzocht moeten worden welke redenen met voor-

lichting weggenomen kunnen worden. Dit zj-jn over het algemeen de

redenen die in de praktijk onterecht bleken.

Samengevat kent de methode om te komen tot aanbevelingen van een

voorlichtingsactie voor het veranderen van gedrag drie stappen:

1. Verkenning van het gedrag van de groep waar de voorlichting
voor bedoeld is. Deze stap is bedoeld om na te gaan j-n welke

fase van gedragsverandering de groep is blijven steken.

2. Zoeken naar redenen voor het blijven steken in een bepaalde
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fase van gedragsverandering.

3. Beoordelen welke redenen door voorlichting weggenomen kunnen

worden. Dit gebeurt meestal op grond van praktijkervaringen.

De fasen van gedrag en de factoren die dat beinvloeden zijn

beschreven in een model van gedragsverandering door voorlichting

(Kok 1987). Dit model is weergegeven in figuur 1'

Fiquur 1. Een model van gedragsverandering door voorlichting
(Kok 1987).

fasen van gedragsverandering

1. Aandacht

2. Begrip

3. Attitudeverandering

4. Intentieverandering

5. Gedragsverandering

6. Gedragsbehoud

beïnvloedende factoren

selectiviteit

begrijpelijkheid

voor- en nadelen

subjectieve normen

(on)mogelijkheden

effect

In het model worden de volgende zes fasen van gedragsverandering

onderscheiden:

1. Aandacht

De eerste fase in het veranderen van bepaald gedrag is er

aandacht voor hebben, dat het gewenste gedrag vertoond kan

worden.Bijstahulpenbijvoorbeeldishetvanbelangdatde
bedrijfsleiding aandacht besteedt aan informatie over deze

hulpmiddelen en daardoor weet, dat ze bestaan. of de leiding

hier aI dan niet aandacht aan heeft besteed, hangt af van of

zij hierover informatie heeft gehad en zij deze ook inderdaad

gelezen heeft of ernaar geluisterd heeft (selectiviteit) -



2. Begrip

De tweede fase naar gedragsverandering is het begrijpen, dat

het bepaalde gedrag vertoond kan worden. Bij stahulpen bij-
voorbeeld moet de bedrijfsleiding ook begrijpen wat stahulpen

zijn en dat het gebruik hiervan de fysieke belastj-ng kan

verminderen. Dit hangt af van de begrijpelijkheid van de

j-nformatie die de leiding hierover heeft gehad.

Attitudeverandering
De derde fase is de verandering van houding ten aanzj.en van

het bepaalde gedrag. Bij stahulpen bijvoorbeeld is het van

belang, dat de bedrijfsleiding positief gaat staan tegenover

de aanschaf van stahulpen. Dit wordt beïnvloed door de afwe-

ging van voor- en nadelen van het nieuw te vertonen gedrag,

in dit geval het aanschaffen van stahulpen.

fntentieverandering
In de vierde fase gaat het om de verandering van de intentie
om bepaald gedrag te gaan vertonen. Bij stahulpen bijvoor-
beeld moet de bedrijfsleiding inderdaad het plan gaan opvat-

ten om stahulpen aan te gaan schaffen. Belangrijk hierbij
zt)n de subjectieve normen die volgens de bedrijfsleiding
voor dit gedrag gelden. Het gaat hier om wat collega's van

het aanschaffen van stahulpen vinden en hoeveel waarde de

bedrijfsleiding aan die mening hecht. Bij de stahulpen bij-
voorbeeld kan de Ieiding denken, dat collega's uit het mana-

gementteam het aanschaffen van de hulpmiddelen onzin vinden.

Dit zou voor de Ieiding een reden kunnen zijn om geen plannen

te maken om stahulpen aan te schaffen.

5. Gedragsverandering

De vijfde fase is het daadwerkelijk gaan vertonen van het

gewenste gedrag. Bij stahulpen bijvoorbeeld gaat de bedrijfs-

3.
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Ieiding inderdaad de stahulpen aanschaffen. Hierbij is het

van belang, dat er ook mogelijkheden zijn om dit te doen. De

bedrijfsleiding moet bijvoorbeeld voldoende financiëIe mid-

delen hebben om inderdaad de stahulpen aan te schaffen.

6. Gedragsbehoud

In de laatste fase gaat het om het behouden van bepaald ge-

drag. Bij stahulpen bijvoorbeeld moet de bedrijfsleiding

nieuwe stahulpen aanschaffen, wanneer meer werknemers staand

werk doen of wanneer er stahulpen aan vernieuwing toe zijn.

Dit wordt beinvloed door het ervaren effect van het bepaalde

gedrag, in dit geval het effect van de aanschaf van stahul-

Pen.

In het hi-ernavolgende wordt het bovenstaande model gehanteerd om

te komen tot voorlichtingsmateriaal om de bedrijfsleiding te

stj-muleren stahulpen aan te schaffen. Eerst wordt het onderzoek

naar stahulpen beschreven en vervolgens het onderzoek naar hef-

tafels.

2.3

2.3.1. Inleiding

veel werkzaamheden, waaronder de meeste stoffeerwerkzaamheden

bij de meubelstoffering worden staande uitgevoerd. werknemers

moeten veelal lange tijd achter elkaar staan. vaak in gebogen

houding (DuI 1985).

Als voordelen voor staand werk kunnen worden genoemd: de beweeg-

lijkheid van de werknemer, de grote reikwijdte en het gemakke-

Iijk kunnen krachtzetten (van Buchem 1973). Langdurig staan kan

echter verschillende nadelige effecten hebben. Enkele belangrii-

ke nadeliEe effecten, die uit de literatuur naar voren komen,



zijn: het ontstaan van spataderen; vochtophoping in voeten en

benen; pijn in knieën, heupen en rug (Van Buchem t973, YÍindberg

1982). Ook uit epidemiologisch onderzoek blijkt, dat Iangdurig

staan op de werkplek een risicofactor is voor het ontstaan van

lage rugpijn bij werknemers (Hildebrandt 1987). Verder zijn er

aanwijzingen, dat mensen sneller vermoeid raken van mentaal

belastende arbeid, wanneet zL1 staan dan wanneer zij zitten
(Schmidtke 1966). Volgens ergonomische richtlijnen moet langdu-

rig staand werken (meer dan 4 uur) dan ook worden vermeden (PoIl
& DuI 1986).

De nadelige effecten van langdurig staan kunnen voorkomen worden

door het staan regelmatig af te wj-sselen met zltten of lopen.

Een structurele oplossing zou zijn de stoffeerwerkplekken zoda-

nig in te richten, dat deze werkzaamheden ook zittend kunnen

worden ui-tgevoerd. Een andere oplossing is de stoffeertaken af
te wj.sselen met andere taken, die zittend uitgevoerd kunnen

worden of waarbij gelopen moet worden. Hiervoor zijn ingrijpende
technische en organisatorische maatregelen nodig, die moeilijk
op korte termijn te realiseren zijn.
Indien dergelijke structurele oplossingen niet mogelijk zijn, is
het variëren van de staande houding met behulp van hulpmiddelen

een tussenoplossing. Een mogelijkheid hiertoe wordt geboden door

af en toe gebruik te maken van een zogenaamde stahulp (Lehmann

1962, Grandjean 1980). Een stahulp bestaat uit een hooggeplaats-

te, iets naar voren gekantelde zitting (Figuur 2).

10



Fiquur 2. Een voorbeeld van een stahulp.

De lichaamshouding bij het gebruik van een stahulp zit tussen

staan en zitten in, waarbij het lichaam zowel door zitvlak als

door de benen wordt gesteund (Andersson, 1986). Vergeleken met

ongesteund staan worden door het gebruik van een stahulp de

benen gedeeltelijk ontlast en verandert de belasting van de rug.

Een afwisseling van ongesteund staan met staan met een stahulp

kan worden gezien als een maatregel om bovengenoemde klachten

bij de werknemer gedeeltelijk terug te dringen'

Zoals in de inleiding is genoemd is in het inventariserend voor-

onderzoek naar arbeidsomstandigheden in de Nederlandse meubelin-

dustrie het gebruik van stahulpen bij stoffeerwerkzaamheden

aanbevolen. ook is gemeld dat de stichting sectorbeleid Meubel-

industrie van plan is een voorlichtingsaktie te starten om het

gebruik van de stahulp te stimuleren. Dit deel van het onderzoek

heeft tot doel aanbevelingen te doen voor deze voorlichtingsac-

tie om de aanschaf van stahulpen door de bedrijfsleiding te
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sti-muIeren.

Centraal daarbij stond de vraag: wat zijn de redenen dat de

bedrijfsleiding geen stahulpen heeft aangeschaft voor stofferen
en hoe kunnen deze redenen via voorlichting worden weggenomen.

Vervolgens komen de resultaten van het zoeken naar de redenen

aan de orde en tenslotte worden conclusies getrokken en aanbeve-

lingen gedaan voor een voorlichtingsaktie ter bevordering van de

aanschaf van stahulpen door de bedrijfsleiders.

2.3.2 Methode

2.3 .2.7 Verkenning

Tijdens de verkenning is nagegaan in welke fase van gedragsver-

andering met betrekking tot de aanschaf aan stahulpen de be-

drijfsleiding zich bevindt. Voor deze verkennj.ng werd een be-

perkte telefonische enguëte gehouden onder 9 bedrijfsleiders. De

in het model genoemde fasen van gedragsverandering werden ge-

bruikt als aandachtspunten bij deze enquète. Nagegaan werd of er
aandacht was voor stahulpen, of bedrijfsleiders wisten wat sta-
hulpen waren etc.
Uit de enguëte bleek dat bedrijfsleiders wel aandacht (fase 1)

en begrip (fase 2) hadden voor de aanschaf van stahulpen, maar

een negatieve houding (fase 3) hadden ten aanzien van de aan-

schaf. De bedrijfsleiders waren dus blijven steken in fase 3.

Om te komen tot aanbevelingen voor een voorlichtingsaktie is in
dit onderzoek gezocht naar redenen voor de negatieve houding.

Tevens is onderzocht welke redenen met voorlichting weggenomen

kunnen worden.

De centrale vragen van dit onderzoek waren:

- Wat zijn de redenen voor de negatieve houding van de

bedrijfsleiding ten aanzien van stahulpen en welke redenen
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zouden eventueel het doorlopen van volgende

verhinderen?

- ríelke van deze redenen zijn via voorU'chting weg

fasen kunnen

te nemen?

2.3.2.2 Enguëte bedrijfsleiders

De redenen voor de negatieve houding van bedrijfsleiders ten

aaanzien van stahulpen zijn onderzocht middels een tweede tele-

fonische enguète. Het betreft hier een enquète onder drie be-

drijfsleiders De leiders waren afkomstig uit bedrijven die

willekeurig geselecteerd waren uit de totale groeP van 34 meu-

belbedrijven met een stoffeerafdeling en die aangesloten zijn

bij de centrale Bond van Meubelfabrikanten. De drie geselec-

teerde bedrijven bleken van grootte (aantal werknemers) te ver-

schillen en in verschillende regio's gevestigd te zijn' In elk

van de drie gekozen bedrijven is de beilrijfsleider die betrokken

was bij de inkoop van productiemiddelen telefonisch benaderd'

Nadat ze geÏnformeerd waren over het doel van het onderzoek, de

te verwachten vragen en de duur van de enquëte is hen gevraagd

deel te nemen aan alit deel van het onderzoek. AIIe drie be-

drijfsleiders stemden hierin toe'

De aandachtspunten voor de enguëte waren afkomstig uit het ge-

noemde model voor gedragsveranderj-ng. Hierin worden als moge-

tijke redenen (beinvloedende factoren) voor een bepaalde atti-

tude aangegeven: de verwachte voor- en nadelen. voor de stahul-

pen kunnen dus redenen voor de negat5-eve houding Iiggen in ver-

wachte voor- en nadelen van de aanschaf van stahulpen.

om in de voorlichting ook in te kunnen gaan oP mogelijke redenen

voor het blijven steken in volgende fasen van gedragsverander-

ing,namelijkintentietotgedragenvertonenvangedrag(fase4
en 5), zijn ook deze meegenomen in de enguëte' Als mogelijke

redenen (beÏnvloedende factoren) van deze fasen worden in het
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model genoemd: subjectieve normen en (on)mogelijkheden. Voor de

stahulpen is gevraagd naar de verwachte meni-ngen van collega's
in het bedrijf en de financiëIe belenuneringen. Wat betreft de

onmogelijkheden zijn alleen de financiëIe belenrneringen meegeno-

men, aangezien dit de voor ons enig denkbare mogelijke belem-
meri-ng was.

Kort samengevat had de enguëte de volgende aandachtspunten:

- de verwachte voor- en nadelen;

- de verwachte meningen van collega's in het bedrijf
- de financiële belemmeringen.

Er is voor gekozen dit onderzoek niet te richten op gedrags-

behoud (fase 6), aangezien dit, gezien de beschikbare tijd voor
het onderzoek te ver zou gaan.

2.3.2.3 Praktijkproef

Om na te gaan welke redenen voor de negatieve houding weg te
nemen zijn door voorlichting is een praktijkproef met stahulpen
gestart in een proefbedrijf. Het proefbedrijf is gekozen vanwege

het feit dat stofferen op een voor de meubelj-ndustrie represen-
tatieve wijze wordt uitgevoerd en het bedrijf bereid was aan het
onderzoek mee te werken.

Voor de te gebruiken stahulp is een keuze gemaakt uit de op de

markt verkrijgbare stahulpen. Na een inventarisatie bleken zes

tygen stahulpen op de markt beschikbaar te zijn. Van elk tyge is
één hulpmiddel voor een nadere selectie uitgekozen. In de lite-
ratuur worden een aantal aspecten genoemd die bepalend zijn voor

de kwaliteit van stahulpen (Windberg e.a. 1982). De belanqrijk-
ste van deze aspecten dienden als criteria bij de keuze van een

tlpe stahulp voor de proefname. De beoordeling op deze aspecten

van de zes hulpen gebeurde door de onderzoekers. De aspecten en

de resultaten van de beoordeling zijn in de onderstaande tabel
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samengevat.

Tabel L. EigenschaPPen en evaluatie
krijgbare stahulPen'

van zes oP de markt ver-

Aspekten

hoogte bereik(cm)

hellingshoek (graden)
( criterium: 15-30" )

bewegingsruimte

veiligheid

stahurpl)
L2345

1) voor beschrijving van de stahulpen: zie bijlage'
2) (-): achterwaartse hoek'
3) - is slecht, tis redelijk, + is goed' ++ is zeer goed'

Het breek dat arle stahurpen een acceptaber hoogtebereik hebben.

Slechtsbij3stahulpenisdevoorwaartsehellingshoekvoldoende
groot(1,2en4).omdatbewegingsvrijheiitvangrootbelangis
bij het stofferen is stahurp no. 1 (Figuur 3) gekozen voor deze

werkplek.

65-83 65-90 65-90 55-85 68-81- 47'86

10-15 30 102) o-20 5 5

++ ++

+
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Fi-quur 3. De geselecteerde stahulp voor stofferen.

'..* é

In het onderzochte bedrijf werd bij rstofferenr het gekozen tlpe
stahulp uitgeprobeerd. De functie 'stofferenr in het proefbe-
drijf is in twee hoofdtaken te verdelen: het bewerken van klein
materiaal en het stofferen van meubelstukken op de kolom. Voor

de bewerking van klein materiaal staat de stoffeerder gedurende

Iange tijd achter een werkbank, waarop hij met verschillende
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stukken gereedschaP materiaal bewerkt (Figuur 4). Bij het stof-

feren van een meubelstuk op een kolom staat de stoffeerder Iange

tijd achter elkaar aan één kant van de kolom, buigt voorover

naar het meubelstuk en loopt erom heen. In één hand houdt hij
een nietmachine vast, waarmee hij stof op het meubelstuk kan

vastzetten (Figuur 5).
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Fiquur 5. Bewerken van klein materiaal.

Op de stoffeerafdeling van het proefbedrijf werd aan twee stof-
feerders gevraagd een stahulp gedurende vier maanden uit te
proberen. Het ging hier om twee mannen met ruime ervaring in het

stofferen (6 en 23 jaar ervaring).
om de stoffeerders zo veel mogelijk te stimuleren om de hulpen

serieus uit te proberen is de instructie van het gebruik samen

met de bedrijfsleider gedaan, terwijl hij ook is gevraagd gedu-

rende de proef de stoffeerders te motiveren om de hulpen te

blijven proberen. Bij de instructie j-s aandacht besteed aan de

volgende onderwerpen:

- het aannemen van een goede Iichaamshouding bij gebruik van de

stahulp;
- het op goede hoogte instellen van de zitting van de stahulp;

- een op de taak afgestemde afwisseling van staan en het ge-

bruik van de stahulp;
- een veilig gebruik van de stahulp.
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Na vier weken en na vier maanden werd de stoffeerders gevraagd

naar hun ervaringen met de stahulpen.

De ervaringen werden onderzocht door middel van interviews' AIs

aandachtspunten voor de interviews zijn dezelfde gekozen als

voor de telefonische enguëte bij de bedrijfsleiding. op deze

manier konden onterechte redenen oPgespoord worden. Onterechte

redenen kunnen met voorlichting worden weggenomen. De drie aan-

dachtspunten waren:

- feitelijk gebruik van de stahulp (bij welke werkzaamheden,

hoe lang);

- ervaren voor- en nadelen van het gebruik van de stahulP;

- meningen van collega's over de stahulp'

2. 3 .3 Resultaten

2.3.3.1 Meningen van bedrijfsleiders

De meest genoemde meningen van bedrijfsleiders geordend naar de

drie onderwerpen, die in de paragraaf 'methoden' genoemd ziln,

staan vermeld in Tabel 2.
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Tabel 2 Meest genoemde meningen van bedrijfsleiding over het
gebruik van stahulpen.

onderwerp men]-ng aantal bedrijfslei-
leiders met die me-
ning (n=3)

1. verwachte meningen
van collega's

2a. verwachte voordelen

2b. verwachte nadelen

3. f i-nanciëIe belem-
meringen

collega's positief

minder vermoeidheid
minder rugklachten
meer gemotiveerd

beperkte bewegings-
vrijheid
gewenningsperiode nodig

investerj-ng moge-
lijk

2
)
3

De kosten verbonden aan de aanschaf van stahulpen bleken geen

bezwaar te zijn voor bedrijfsleiders. De collega bedrijfsleiders
binnen het bedrijf van aIIe drie deelnemende bedrijven stonden

positlef tegenover de aanschaf van de stahulpen. Op een open

vraag naar de verwachte voordelen gaven alle drie bedrijfslei-
ders aan dat zij verwachten dat de motivatie van werknemers zal
toenemen. Verdere belangrijke verwachtingen waren een afname van

vermoeidheid en een afname van rugklachten bij werknemers. AlIe
drie bedrijfsleiders noemden als belangrijk nadeel dat er een

periode nodig is waarin de werknemers aan de stahulp moeten

wennen. Dit was een nadeel omdat werknemers tijdens deze periode

Iangzamer werken en daardoor minder kunnen produceren. Verder

werd door twee van de drie bedrijfsleiders als belangrijk nadeel

opgegeven: een beperkte bewegingsvrijheid bij het gebruik van de

stahulp.
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2.3.3.2 Praktijkervaring

Wat betreft
verschillende
bruiken was.

In Tabel 3 staan deze werkzaamheden opgesomd'

Tabel 3. stoffeerwerkzaamheden waarbij een stahulp goed is te
gebruiken.

het feitelijk
werkzaamheden

gebruik gaven

aan waarbij de

de twee stoffeerders
stahulp goed te ge-

- stofferen
- stofferen
- stofferen
- bewerken

van kleine stoelen
van losse stoelzittingen
van ruggen van stoelen

van klein materiaal aan een hoge tafel

Het gebruik van de stahulp bij het stofferen van kleine werk-

stukken en bij het bewerken van klein materiaal aan een hoge

tafel is geillustreerd in Figuur 6 en Figruur 7. Bij het stoffe-

ren van banken of grote fauteuils werd de stahulp niet gebruikt.

AIs reden hiervoor werd opgegeven dat voor deze werkstukken de

stoffeerder zich voortdurend enkele meters moet verplaatsen en

dat het onhandig is om dan steeds de stahulp mee te slepen'
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Fiquur 6. Het gebruik van de stahurp tijdens stofferen aan de
kolom.
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Fiquur 7. Het gebruik van een stahulp tijdens bewerken van klein
materiaal.

De twee stoffeerders gebruikten de stahulp ongeveer L5* van de

werktijd. De duur van het gebruik varieerde per keer van 2 tot

10 minuten. Het aantal keren per dag dat de stahulp ingezet werd

was afhankelijk van het werkaanbod van de dag. wanneer op een

dag veel kleine werkstukken gestoffeerd moesten worden of veel

klein materiaal bewerkt moest worden werd de stahulp zeer veel

gebruikt. op dagen dat alleen grote fauteuils of banken gestof-

feerd werden gebruikten de stoffeerders de stahulP nagenoeg

niet.
Wat betreft de ervaren voor- en nadelen van de stahulp bleek dat

het plezierj-ger werken met een stahulp een belangrijk voordeel

vras. stoffeerders rapporteerden dj-t zowel na vier weken als na

vier maanden. AIs belangrijkste nadeel werd beide keren genoemd

dat er een gewenningsperiode nodig was om om te schakelen van de

oude werkmethode waarbij gestaan werd, naar een nieuwe werkme-
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thode van afwisselend staan en het gebruik van een stahulp.
Volgens de twee stoffeerders werkten ze Iangzamer gedurende die
gewenningsperiode dan voor het gebruik van de stahulp. Omdat de

twee stoffeerders uitbetaald werden vorgens een tariefsterser
was dit voor hen een belangrijk nadeel.
De gegevens over meningen van collega's over stahulpen leverden
een gemengd beeld op. Volgens één van de twee stoffeerders ston-
den de collega's aanvankelijk sceptisch tegenover het gebruik
van de stahulp. Na enkele weken stonden de meeste collegars wel
positief tegenover de inzet van de stahulp bij sonunige werkzaam-

heden. De andere stoffeerder zei niet te weten wat zijn colle-
gars ervan vonden. Een teken dat collega's een positieve houding

kregen tegenover de stahulp was dat na de eerste vier weken van

de proef ook een stoffeerder die rugklachten had op initiatief
van de bedrijfsleider de stahulp is gaan gebruiken. Enige tijd
daarna heeft een andere stoffeerder, die bij het begin van de

proef vond dat het gebruik van stahulpen onzin was, op eigen

initiatief de stahulp bij enkele werkzaamheden in gebruik geno-

men. Dit waren stoffeerders met 27 respectievelijk 15 jaar erva-
ring met stofferen. Zi) deelden de stahulp met de andere twee

stoffeerders. Deze twee stoffeerders gebruikten de hulpen bij
dezelfde werkzaamheden en met ongeveer dezelfde duur en frequen-
tie als de twee stoffeerders die oorspronkelijk aan de proef
deelnamen. Ook hebben zij dezelfde voor- en nadelen ervaren als
de twee stoffeerders die oorspronkelijk meededen aan de proef.
Er waren echter ook collegars die sceptisch bleven over de sta-
hulp. Eén hiervan, die 22 jaar stoffeerder was, is gevraagd naar

de reden van zijn scepcisme. Hij gaf aan dat de verandering van

werkmethode voor hem het belangrijkste bezwaar was tegen het
gebruik van de stahulp.
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2.3 .4 Discussie

Deresultatenvandetelefonischeenqrrèteonderdedrie
bedrijfsleiders laten zien dat alleen in de verwachtingen over

denadelenmogelijkeredenengevondenkunnenwordenvoorhet
nietaanschaffenvanstahulpen.Hetbleeknl.datdebedrijfs-
Ieidingveelvoordelenzaginhetgebruikvanstahulpen,dathun
collega'spositiefstondentegenoverdeaanschafendatdebe-
drijfsleidingdeaanschafkostengeenbezwaarvonden.Dever-
wachte naderen waren dat er een gewenningsperiode nodig zou zijn

waarin werknemers langzamer zouden werken en dat de bewegings-

ruimte te bePerkt zou zL)n'

Het aantal bedrijfsleiders dat ondervraagd is is maar klein'

Gezienditaantalishetmoeilijkconclusiestetrekkenoverde
helegroepbedrijfsleidersindemeubelindustrie.Dezeresulta.
tenwordenechterondersteunddoorderesultatenvaneentelefo.
nische enguète, die volgens dezelfde opzet is gehouden onder

bedrijfsleidersinzesmeubelbedrijvenzondermeubelstoffeeraf-
deling.Deresultatenlijkendaaromwelindicatiefvoormeningen
van bedrijfsleiders over stahulpen'

De resurtaten van de praktijkproef met stahurpen bij twee stof-

feerders raten zien dat stahulpen goed in te zetten zijn bij

stoffeerwerkzaamhedeninhetbetrokkenbedrijf.Destoffeerders
gebruikten de hulpen bij stofferen van klein meubilair en bij

hetbewerkenvankleinmateriaalaaneentafel.Destahulpwerd
ongeveer 15s6 van de werktijd gebruikt'

Debeidestoffeerdersnoemdenalsvoordeeldatmeteenstahulp
hetwerkplezierigeruitgevoerdkanworden.Alsbelangrijkna.
deelnoemdendetweestoffeerdersdatindeeersteperiodelang-
zElmergewerktwordt.Deervarenmeningenvancollega'soverde
hulpen Iopen uiteen, maar zijn na een gewenningsperiode overwe-

gend positief. De proefname is gedaan bij slechts twee stoffeer-

dersinéénbedrijf.Voorzichtigheidisdaaromgebodenbijhet
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trekken van conclusi-es voor de hele meubelindustrie. Er is
nauwelijks ander onderzoek bekend $raarmee deze resultaten verge-

Ieken kunnen worden. AIIeen met betrekking tot het genoemde

voordeel zijn nog andere gegevens beschikbaar. Dat met de sta-
hulpen plezj-eriger kan worden gewerkt werd ook ervaren door de

twee stoffeerders die later in de proef de stahulpen gingen

gebruiken. Ook komt uit literatuur (van Buchem 1973) naar voren

dat het gebruik van een stahulp gedurende een beperkt aantaL

korte peri-odes bij staand werk aI voldoende is om minder ver-
moeid te raken.

2.3.5 Conclusies en aanbevelingen

De enquète onder bedrijfsleiders laat zj-en dat mogelijke redenen

voor het niet aanschaffen van stahulpen Iiggen in de verwachtln-
gen over de nadelen. Zo verwachten bedrijfsleiders dat bij ge-

bruik van een stahulp werknemers te weinig bewegingsvrijheid
hebben er er een gewenningsperi-ode nodig is waarin werknemers

minder snel kunnen werken. Het Iijkt erop dat noch de mening van

collegars noch de kosten van de stahulpen redenen zijn om sta-
hulpen niet aan te schaffen. Ook lijkt de bedrijfsleiding vele
voordelen te verwachten van het gebruik van stahuJ-pen, zoals

minder vermoeidhej-d, meer motivatie en minder gezondheidsrisi-
cots.

De bevindingen uit de praktijkproef wj-jzen erop dat stahulpen
goed te gebruiken zijn als tussenoplossing voor het verminderen

van fysieke belasting bij stoffeerwerkzaamheden i-n de meubelin-

dustrie. De stahulp Iijkt met name inzetbaar bij het stofferen
van kleine meubelstukken aan de kolom en het bewerken van klein
materi-aal aan een hoge tafel. De stahulpen kunnen slechts een

klein deel van de werktijd gebruikt worden maar het af en toe
gebruiken van de stahulp is voldoende om een gunstig effect te
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hebbenopdefysiekebelasting.Werknemerservarenhetgebruik
vandestahulpbijhetstofferenalsplezierig.Erzijnaanwij-
zingen gevonden dat bij het in gebruik nemen van een stahulp bij

stofferen de werknemer een periode aan het hurpmidder moet wen-

nen en daardoor tijdens deze periode iets langzamer werkt'

Uitdevergelijkingvanmogelijkeredenenvandebedrijfsleiding
omstahulpennietaanteschaffenmetdepraktijkervaringenmet
stahulpenblijktéénvanderedenenonterecht.Debedrijfslei-
ding verwacht dat de bewegingsvrijheid onvoldoende zaL zi1n'

terwijr stoffeerders wer vordoende bewegingsvrijheid zeggen te

hebben. Deze onterechte reden voor het niet aanschaffen van

stahulpen zou met voorlichting weggenomen moeten worden'

De andere reden, namerijk dat een gewenningsperiode nodig is,

blijkt wel overeen te komen met de ervaringen' Deze zou met

voorlichtlngnietl^,eggenomenkunnenworden.Verderblijkende
verwachtingen over de voordelen iets te hoog'

Op grond van de resultaten van dit deel van het onderzoek kunnen

aanbevelingengedaanwordenvooreenvoorlichtingsactiemetals
doelgroep:debedrijfsleidingvanbedrijvenindemeubelindus-
triewaargestoffeerdwordtenalsdoelstelling:deaanschafvan
stahulpenvoorstoffeerwerkzaamheden.Ineenvoorlichtingsactie
zoukortinformatiegegevenmoetenwordenoverwateenstahulp
is, over de werkzaamheden waarbij stahulpen te gebruiken zijn'

hoelangperdagverwachtmagwordendateenstahulPgebruikt
wordt en aan werke criteria een stahurp moet voldoen. vervorgens

zou aangegeven moeten worden welke voordelen verwacht kunnen

worden van het gebruik van stahulpen' Het accent van de voor-

Iichtingsactiezoumoetenliggenbijdenadelendiedebedrijfs.
leiding mogelijk verwacht, aangezien hier redenen lijken te lig-

genwaaromdestahulpennietwordenaangeschaft.Eenvoorlich.
tingsactie zou op de onterechte verwachting ten aanzien van de

bewegingsvrijheid moeten ingaan om dit 'vooroordeel' weg te

werken.Hiermeeverdwijnteenredenvoordebedrijfsleidingom
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stahulpen niet aan te schaffen. Het zou echter kunnen dat dit
niet voldoende is om de bedrijfsleiding te overtuigen stahulpen

aan te schaffen. Het andere verwachte nadeel dat een gewennings-

periode nodig is, blijft bestaan en kan niet weggewerkt worden

door een voorlichtingsactie, aangezien dit nadeel overeenstemt

met ervaringen van stoffeerders. Aanbevolen wordt om met de

voorlichtingsactie te proberen de bedrijfsleiding te overtuigen

dat dit nadeel eenvoudig te overkomen is en de te verwachten

voordelen bijzonder belangrijk zijn.
Concreet zou de voorlj"chtingsactie voor de bedrijfsleiding aan-

dacht moeten besteden aan de volgende punten*:

1. De stahulp is een hoog geplaatste iets naar voren hellende

zitting waarop iemand kan afsteunen tijdens het verrichten

van staande werkzaamheden. De lichaamshouding bij gebruik van

een stahulp zit tussen zitten en staan in. Het is voldoende

als de stahulp per dag af en toe wordt gebruikt.

2. De stahulp is bedoeld als tussenoplossing voor het vermin-

deren van Iangdurig staan bij stofferen; een andere mogelijk-

heid is het toekennen van extra taken die zitten of Iopen

vereisen.
3. Tijdens stofferen kan de stahulp worden gebruikt bij

- het stofferen van kleine stoelen;

- het stofferen van losse stoelzittingen;
- het stofferen van ruggen van stoelen;

- het bewerken van klein materiaal;

- het maken van Plakken.
3. Voor het stofferen aan de kolom kan het beste een stahulp met

veel bewegingsmogelijkheden worden aangeschaft; voor het

bewerken van klein materiaal aan een tafel kan het beste een

* H"t j-s waarschijnlijk dat de bedrijfsleiding behoefte heeft
aan specifieke productinformatie over stahulpen met prijsoPgaven
etc. Aanbevolen wordt in het voorlichtingsmateriaal adressen oP

te nemen waar deze informatie te krijgen is.
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vaste stahulP worden ingezet'

Beide tlpes aan te schaffen stahulpen moeten:

- veilig zL1ni

- in hoogte instelbaar zijn'

In verband met de veiligheid moet bij stahulpen met veel

bewegingsmogelijkheden veel aandacht besteed worden aan de

veiligheidvandeconstructie.Devloerenwaaropdezestahul-
pen worden ingezet moeten voldoende ruw zí1n' Er moet op

gelet worden dat bepaalde stahulpen niet neergezet worden op

losliggend afvalmateriaal of op gemorste vloeistof'

4.Hetgebruikenvanstahulpendoorstoffeerderskanhetvoor.
deel hebben dat de stoffeerders prettiger werken'

Bijzondere aandacht zou besteed moeten worden aan de volgende

punten:

l.Hetgebruikvanstahulpenbetekentnietdatdebewegingsvrij-
heid van stoffeerders te veel wordt ingeperkt'

2. Stoffeerders hebben een periode nodig om om te schakeren van

hetvoortdurendstaandwerkennaarhetwerkenmeteenstahulp
bij sonrnige werkzaamheden' Deze periode is maar kort en na

verloop van tijd wordt even snel gewerkt als zonder stahulp'

2.4

2.4.L Inleiding

Naast de fysieke belasting als gevolg van langdurig staan vormt

ook de belasting als gevolg van tillen een probleem in de meu-

belindustrie. Vooral in de plaatverwerking komt zvíaar tillen

regelmatig voor. Uit veel onderzoeken komt naar voren' dat zwaar

en frekwent tillen op de werkplek het risico op het ontstaan van

rugaandoeningenvergroot(ziebijvoorbeeldHildebrandtl9ST).
Eenheftafelofstapelaariseenhulpmiddelmettweeevenwijdige
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draagarmen

8).

Figuur 8.

of een hefplateau, die kan zakken en heffen (Figuur

Een voorbeeld van een heftafel.

Meestal is een heftafel ook verrijdbaar. Met een heftafel kunnen

materiaal en werkstukken mechanisch worden getild en vaak ook

worden verplaatst. Het gebruik van heftafels bij de plaatvert{er-

king vermindert het tillen van zwaar materiaal door werknemers

en stelt de werknemers in staat om in een rechtere romphouding

te werken. Het is een maatregel om vooral rugaandoeningen bij
werknemers in de plaatverwerking te voorkomen.

Zoals in de inleiding is beschreven is het gebruik van heftafels
in het eerder genoemd inventariserend vooronderzoek naar ar-
beidsomstandigheden in de Nederlandse meubelindustrie aanbevolen

om het tillen door werknemers te beperken. Ook is gemeld dat de

Stichting Sectorbeleid Meubelindustrie van plan is een voorlj.ch-

tingsactie te houden over heftafels om te stimuleren dat hefta-

fels op grotere schaal worden aangeschaft in de meubelindustrie.

Doel van dit deel van het onderzoek is materiaal hiervoor aan te

Ieveren.
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In het hiernavolgende wordt dit deel van het onderzoek bespro-

ken. Allereerst volgt een verslag van de methode van het onder-

zoek. Vervolgens komen de resultaten aan de orde en tenslotte

worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor de

inhoud van het voorlichtingsmateriaal'

2.4.2 Methode

2.4.2.1 Verkenning

De verkenning bestond uit een telefonische enguëte onder 9 be-

drijfsleiders. De aandachtspunten voor de enguate waren afkom-

stig uit het hierboven beschreven model van gedragsverandering

(zíe2.2).Nagegaanwerdwelkevande6fasesvangedragsveran-
deringdoorlopenwarendoordebedrijfsleiders.Gevraagdwerd
onder andere of de bedrijfsleiders wisten wat een heftafel was,

waarvoor de heftafel gebruikt kan worden etc'

Uit de verkenning bleek dat heftafels aI oP grote schaal in

gebruik zijn in de meubelindustrie: 6 van de 9 bedrijfsleiders

meldden dat ze aI een heftafel hadden aangeschaft. verder bleek

dat de bedrijfsleiders die ze niet hadden aangeschaft wisten wat

heftafels waren en waarvoot ze gebruikt konden worden. ook bleek

dat deze drie bedrijfsleiders positief stonden tegenover de

aanschaf van heftafels en zelfs van plan waren ze aan te schaf-

fen. Deze bedrijfsleiders l/\raren blijven steken in de fase ' j-n-

tentie tot gedragr (fase 5).

Bijdetelefonischeenguëtewerdookduidelijkwaaromdebe.
drijfsleiding wel van plan was de heftafels aan te schaffen,

maar nog niet daadwerkelijk tot aanschaf was overgegaan. De be-

drijfsleiders zeiden de heftafels te kunnen aanschaffen wanneer

ze de kosten en de te verwachten baten oP een rijtje hadden'

opgrondvandezebevindingenwasdecentralevraa!Íbijhet
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onderzoek naar heftafels:
- Welke kosten zijn verbonden aan de aanschaf van heftafels en

welke baten kan de bedrijfsleiding verwachten van het gebruik
van heftafels?

ook dit deel van het onderzoek richtte zich alleen op gedrags-

verandering en niet op gedragsbehoud, omdat dit binnen dit on-

derzoek te ver zou voeren.

2.4.2.2 Algemene opzet

Om informatie te verzamelen over de kosten en over de effecten
van het gebruik van heftafels is na de verkenning een tweede

enguëte gehouden onder bedrijfslej-ders en werknemers.

Zes bedrijven waar heftafels gebruikt werden op een plaatverwer-

kende afdeling zijn hiervoor benaderd. Deze zes bedrijven zijn
als volgt geselecteerd: uit de groep van 34 meubelfabrikanten

met een plaatverwerkende afdeling die in 1986 aangesloten waren

bij de Centrale Bond van Meubelfabrikanten ziln 9 willekeurig
geselecteerde bedrijven benaderd met de vraag of ze heftafels
gebruikten. Van deze 9 bedrijven bleken 6 bedrijven heftafels in
te zetten bij de plaatverwerking. Deze 6 bedrijven zijn betrok-
ken in het onderzoek naar heftafels. Deze 6 bedrijven bleken van

grootte te verschillen en in verschillende regiors gevestigd te
zi1n.

2.4.2.3 Enguète bedrijfsleiders

In elk van de 6 bedrijven heeft een bedrijfsleider die betrokken

was bij de inkoop van productiemiddelen deelgenomen aan de en-

guéte. De 6 bedrijfsl-eiders zijn op hun werk telefonisch bena-

derd met een verzoek om deelname, waarin hen het doel van het
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onderzoek,deteverwachtenvragenendeduurvandeenguète
werd uitgelegd. AIIe zes bedrijfsleiders stemden hierin toe'

In de enquëte kwamen de volgende onderwerpen aan de orde :

- het feitelijk gebruik van heftafels (bij welke werkzaamheden,

hoe lang);

- de kosten van de

- de ervaren voor-

heftafels;
en nadelen van de aanschaf van heftafels'

2.4.2.4 Enquëte werknemers

DoeI van de enguëte Onder werknemers was informatie te verza-

melen over ervaringen met het gebruik van heftafels. uit de 6

bedrijven hebben L8 werknemers meegewerkt aan het onderzoek. In

totaal zí1n 27 werknemers benaderd met een schriftelijk verzoek

om deel te nemen. Dit verzoek, waarin de aanleiding en het doel

van het onderzoek werd uitgelegd, is vj-a de deelnemende

bedrijfsleiders aan hen uitgedeeld. De 18 werknemers waren af-

komstig uit de 6 verschillende bedrijven, hun leeftijd varieerde

van 22 tot 58 jaar, vele verschillende leeftijden waren verte-

genwoordigd. Van hen werkten acht 1 tot 7 jaar in de plaatver-

werkingenzeven14tot42jaar.Dertienvanhengebruiktende
heftafel 1 tot 1 jaar, één gebruikte aI 10 jaar een heftafel en

éénaI17jaar.(Vandriewerknemerszijnoverleeftijd,dienst-
jarenenhoelangzeheftafelsgebruiktengeengegevensbekend.)
De ervaringen van de werknemers zijn geinventariseerd middels

eenschriftelijkevragenlijst,metl0geslotenvragen'dievoor
het merendeel met ja of nee beantwoord konden worden' In de

vragenlijst kwamen de volgende onderwerPen aan de orde:

- het feitelijk gebruik van heftafels (bij welke werkzaamheden,

hoe lang);
-deervarenvoor-ennadelenvanhetgebruikvanheftafels.
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2.4.3 Resultaten

2.4.3.1 Ervari-ngen bedrijfsleiders

In de onderzochte bedrijven worden verschillende hulpmiddelen

gebruikt zoals vorkliftstapelaars, schaarheftafels, stapelaars
en palletwagen die als heftafel worden ingezet. Deze hulpmid-
delen worden hier samengevat onder de term 'heftafels'.
Wat betreft het feitelijk gebruik van heftafels bleek dat in
zeker vijf van de zes deelnemende bedrijven verrijdbare hefta-
fels worden gebruikt. De meeste in gebruik zijnde heftafels
hebben een capaciteit van 1000 à 1500 kg. Volgens de bedrijfs-
Ieiders worden de heftafels gebruikt bij het transporteren van

plaatmateriaal en bij kanten lijmen.
De kosten van de heftafels varieerden ten tijde van het onder-
zoek (begin '87) van f 4000,- tot f 7000,-. Een uitzondering
hierop vormde een heftafel die f 30.000,- kostte.
lÍat betreft de ervaren voor- en nadelen noemden alle zes be-

drijfsleiders een hogere productiviteit door een efficiëntere
werkmethode als een belangrijk voordeel. Eén van de leiders zei
zelfs dat er in zijn bedrijf sprake was van een productiviteits-
verhoging van 30t door de inzet van heftafels. Twee van de zes

bedrijfsleiders noemden ook als voordeel dat minder personeel

nodig vías voor hetzelfde werk. AIIe zes bedrijfsleiders noemden

als ander groot voordeel dat het gebruik van heftafels minder

gezondheidsrj-sj-co's voor werknemers betekent, waardoor ze tot
een hogere leeftijd kunnen doorwerken en waardoor ook werknemers

met rugklachten kunnen blijven werken in de plaatverwerking.

Geen van de bedrijfsleiders zei grote nadelen te ondervinden van

de aanschaf van heftafels. Eén bedrijfsleider noemde als nadeel

dat werknemers na aanschaf flink gestimuleerd moesten worden om

de heftafels te gebruiken, wat hem tijd kostte.
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2.4.3.2 Ervaringen werknemers

tÍat betreft het feitelijk gebruik van heftafels gaven werknemers

aan dat heftafels bij verschillende machj.nes en werkzaamheden te

gebruiken zijn gedurende een groot deel van de werkdag. In Tabel

4 staan de machines en werkzaamheden opgesomd waarbij werknemers

een heftafel gebruiken. Bovendien staat vermeld hoeveel werkne-

mers aangaven bij de verschillende machines of werkzaamheden een

heftafel te gebruiken.

Tabel 4. Machines en werkzaamheden waarbij een heftafel gebruikt
wordt.

machine s /werkz aamheden aantal werknemers (n=18)

zaagrmachine
alleskunner
schuurmachine
transporteren van plaatmateriaal
overig

3

7

3

9
t1

( 17*)
(3et)
( r.7t )
(s0z)
(61t)

uit Tabel 4 blijkt dat de heftafel door een groot deel van de

werknemers wordt gebruikt voor transport van plaatmateriaal'

verder wordt de heftafel ingezet bij verschillende machines,

zoalsopgesomdindetabel.Meerdandehelftvandewerknemers
gebruiktdeheftafelbijanderemachinesdandeindetabel
opgesomde. ZLi noemden de volgende machines:

- Iijnunachine;

- pers;

- drevelmachine;

- freesmachine;

- Iakstraat.
Eén werknemer schreef dat hij de heftafel ook gebruikte voor het

afpakken van materiaal van schappen van een transportbaan'

De meeste werknemers gaven aan lange tijd per dag de heftafel te
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gebruiken. In Tabel 5 wordt een

uren per werkdag d.at werknemers

overzicht gegeven van het aantal
de heftafel gebruikten.

Tabel 5. Duur van het gebruik van heftafels.

aantal uren per dag in gebruik aantal werknemers (n=18)

mi-nder dan een half uur
1 tot 2 uur
2 tot 4 uur
4 tot 8 uur
weet niet

2 (1.12)
1 (6?)
1 (62)

t2 (67r)
2 ( 11r)

Uit deze tabel blijkt dat slechts 4 van de 18 werknemers (22*)
de heftafel korter dan 4 uur gebruikt. Ruim 2/3 deel (572) ge-

bruikt de heftafel meer dan 4 uur per dag.

De door werknemers ervaren voordelen staan vermeld in Tabel 6.

In de vragenlijst werd aan de werknemers een aantal mogelijke
voordelen voorgelegd en gevraagd of deze in hun geval van toe-
passing waren. In de tabel staan deze voordelen opgesomd. Daar-

naast staat aangegeven hoeveel werknemers invulden dat ze die
voordelen ervaren hadden.

Tabel 6. Door werknemers ervaren voordelen van heftafels.

gevraagde voordelen aantal werknemers (n=18)

sneller werken
plezieriger werken
's avonds minder moe in benen en/of rug
minder rug/beenklachten
minder vaak ziek

15 (83r)
14 (78r)
14 (78r)
13 (72*)
s (28r)

Het

te
van

af.
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overgrote deel van de werknemers zegt sneller en plezieriger
werken door het gebruik van heftafels. Volgens het merendeel

de ondervraagde werknemers nemen klachten en vermoeidheid

Slechts een klein deel zegt door het gebruik van de hefta-



fels minder vaak ziek te ziin. Meer dan de helft (6Lt) van de

werknemers vulde in nj-et te weten of ze door het gebruik van

heftafels minder vaak ziek waren'

De werknemers was ook een aantal mogelijke nadelen voorgelegd

met de vraag of deze voor hen van toepassing tlaren. Deze staan

vermeld in tabel 7.

Tabel 7. Door werknemers ervaren nadelen van heftafels

gevraagde nadelen aantal werknemers (n=18)

minder nauwkeurigheden
Iastiger werken
langzamer werken
minder plezierj-g werken

o (0r)
o (or)
0 (0*)
o (or)

Geen van de werknemers gaf aan deze nadelen te hebben ondervon-

den van het gebruik van de heftafels'

2.4.4 Discussie

De resultaten van de engr:ète over ervaringen met heftafels onder

bedrijfsleiding en werknemers Iaten zien dat heftafels bij vele

werkzaamheden en machines gedurende een groot deel van de dag

goed kunnen worden gebruikt. De kosten van een heftafel blijken

vrijhoogtezijnenkunnen,onderandereafhankelijkvande
capaciteit, per heftafel sterk variëren. ZoweI de bedrijfslei-

ding als de werknemers noemden vele voordelen van het gebruik

van heftafels zoals een hogere productiviteit, minder gezond-

heidsrisico's, plezieriger en sneller werken en minder vermoeid-

heid. Gezien de spreiding in de grootte van de betrokken bedrij-

ven en hun vestigingsregio en de spreiding in leeftijd, ervaring

in plaatverwerking en ervaring met heftafels van de geëngr:ë-

teerde werknemers lijken d,eze resultaten representatief voor de
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meubelindustrie .

2.4.5 Conclusies en aanbevelingen

De resultaten van het onderzoek naar heftafels geven aan dat

heftafels met uiteenlopende kostprijzen ingezet kunnen worden

bij uiteenlopende machines en werkzaamheden. Ze kunnen een groot

deel van de dag worden gebruikt, op vele werkplekken 4 tot 8 uur

per dag. Zowel bedrijfsleiding als werknemers hebben zeer posj--

tieve ervaringen met het gebruik van heftafels. Nadelen worden

nauwelijks ondervonden. Ook collega's van bedrijfsleiders en van

werknemers staan positief tegenover het gebruik van heftafels.
op grond van deze bevindingen wordt aanbevolen om in de voor-

lichtingsactie, bestemd voor de bedrijfsleiding met als doel hen

te stimuleren een beslissing te nemen tot de aanschaf van hef-

tafels, deze bevindingen op een rijtje te zetten. Aan de vol-
gende punten zou aandacht besteed moeten worden*:

1. Een heftafel of stapelaar variërend i-n prijs van f 4000,- tot
f 7000,- kan vooral veel gebruikt worden bij:
- een zaagrmachine;

- een alleskunner;

- een schuurmachine;

- transport van plaatmateriaal;

en verder bij:
- een lijrnmachine;

- een pers;

- een drevelmachine;

- een freesmachine;

* H.t i" waarschijnlijk dat de bedrijfsleiders nog specifieker
productinformatie over heftafels wensen met prijoPgaven. Aanbe-
volen wordt in het voorlichtingsmateriaal adressen oP te nemen

waar deze informatie te krijgen is.
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- een lakstraat;
- het afpakken van materiaal van schappen van een trans-

Portbaan.
2. Een heftafel kan in de meeste gevallen meer dan de helft van

de werktijd gebruikt worden.

3. Volgens bedrijfsleiders en werknemers heeft het gebruik van

heftafels grote voordelen.

Bedrij f sleiders melden :

- een hogere productiviteit door een efficiëntere werkme-

thode;

- minder gezondheidsrisicors voor werknemers;

- betere inzetbaarheid van Personeel, doordat werknemers

die minder lichamelijk belastbaar zijn toch volledig

kunnen functioneren;

werknemers raPPorteren :

- sneller te kunnen werken;

- Plezïetlget te kunnen werken;

- I s avonds mj-nder vermoeid te zijn;
- minder rug- of beenklachten te hebben'
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3.

3. 1.

WERKPLEK-INSTELLING VAN NAAISTERS IN DE MEUBELINDUSTRIE

ïnleiding

In de Nederlandse meubelindustrie verrichten ongeveer 1000 werk-

nemers naaiwerkzaamheden voor de fabricage van gestoffeerde
zitmeubelen. Deze werkzaanfteden worden voornamelijk door vrouwen

uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van industriëIe naai-
machines. Uit buitenlandse bronnen komt naar voren dat naaiwerk-

zaamheden als fysiek rrzwaar'r moeten worden aangemerkt. Bij naai-
sters in de confectieindustrie komen in verhouding hoge percen-

tages rugklachten en vooral nek- en schouderklachten voor (Maeda

L977, Miyashita et aI. 1980, Tisserand en Schouller 1981-, Vihma

1982, Punnett et aI. 1985, Blàder et aI. 1987). Deze klachten
worden in verband gebracht met de Iangdurige zithouding die
wordt gekenmerkt door een voorovergebogen houding van hoofd en

romp, en een geheven stand van de armen. Ook bij naaiwerkzaam-

heden in de schoenindustrie wordt gewezen op soortgelijke pro-
blematiek (Wick en Drury 1986).

In de meubelindustrie is nog weinÍg bekend over de gezondheids-

aspecten en arbeidsomstandigheden bij naaiwerkzaamtreden. YleI

zijn in het eerder genoemde inventariserend onderzoek naar ar-
beidsomstandigheden en arbeidsplaatsverbetering in de Nederland-

se meubelindustrie ook naaiwerkzaamheden globaal bestudeerd (DuI

L985). Daarbij is de werkhouding van naaisters als ongnrnstig

beoordeeld omdat gedurende het grootste gedeelte van de werkdag

in de hierboven beschreven ongrunstige werkhouding wordt gewerkt.

De houding wordt opgelegd door de ogen (visuele controle rondom

de naald), de handen (sturen van de stof langs de naald), en de

voeten (bedienen van voetpedaal).
Bij de preventie van dergelijke problematiek kan men denken aan

twee soorten maatregelen: (1-) organisatorische maatregelen waar-

door de afwisseling van de werkhouding kan worden bewerkstel-
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ligd, en (2) ergonomische verbetering van de werkplek waardoor

de gemiddelde werkhouding wordt verbeterd' Het eerste soort

maatregelenlijktindemeubelindustrieopkortetermijnmoei.
lijk te realj-seren. Afwisseling van het werk' taakroulatie'

verbetering van rustschemars en dergetijk zí1n ingrijpende

maatregelendieveranderingenvandebestaandeproductieorgani-
satievereisen.Debereidheiddaartoelijktvooralsnoginonvol-
doendemateaanwezLg.Ditiséénvanderedenengeweestomhet
onderhavige onderzoek toe te spitsen op het optimaliseren van de

gemiddelde werkhouding. Enerzijds is het wellicht mogelijk de

werknemers te stimuleren om een beter gebruik te maken van de

instelmogelijkhedenvandebestaandenaaiwerkplek(stoel,tafel,
voetpedaal),anderzijdszoumenkunnendenkenaanhetontwik-
kelenvaneengeheelnieuweergonomischverantwoordewerkplek.
lnhethierbeschrevenonderzoekisdeaandachtuitgegaannaar
deeersteoptie:verbeteringvanhetgebruikvandeinstelmoge.
tijkheden van bestaande werkplekken' De reden hiervan is dat de

indrukbestaatdatopdemeestewerkplekkendeinstelmogelíjkhe.
den van het onderstel niet volop worden benut' Het komt vaak

voordatbijinstallatievandemachineeenwillekeurigeinstel-
lingvanbijvoorbeelddetafelhoogtewordtgekozen,ofdatwordt
uitgegaan van een uniforme hoogte voor de gehele naaiafdeling'

Alsdehoogteeenmaalisingesteldwordtdiedaarnameestalniet
meer gewi-1zLgö, omdat voor het veranderen de hulp van een monteur

nodigiS.Bovendienisonbekendwelkehoogtevooreenbepaalde
werknemer oPtimaal is'
Eentweederedenomhetonderzoekterichtenopbestaandewerk-
plekkenisdatdooreenaanpassingvanbestaandewerkp}ekkeneen
grote groep werknemers kan worden berej'kt' ook in de komende

jaren zullen de huidige werkplekken nog volop worden gebruikt

omdatdeeconomischelevensduurvannaaimachineonderstellenlang
is (er bestaat zelfs een tweede-hands markt) ' en daardoor de

bereidheidomteinvestereningeheelnieuwewerkplekkenter
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vervanging van de bestaande voorlopig nog beperkt zal zijn.
rn de ergonomische en arbej-ds-biomechanische u-teratuur wordt
voor zittende arbeid groot belang gehecht aan een juiste lndivi-
duere tafelhoogte bij een gekozen stoerhoogte. Te rage tafers
veroorzaken een ongrunstige voon{aartse kronrning van de lage rug,
en daarmee een verhoging van de rugberasti.ng; te hoge tafers
daarentegen veroorzaken een geheven stand van de armen en opge-
trokken schoudersr €rr daarmee vermoeidheid in nek- en schouder-
spieren (chaffin en Andersson 1984). Bij een recent onderzoek
naar tlpe-werkzaamheden (Lepoutre et ar. L986) kwam dit direnuna

bij de keuze van een taferhoogte ondermeer naar voren doordat
weriswaar bij hogere tafers de kronrning van de rug verminderde
en minder tlpe-fouten werden gemaakt, maar de arqlijn toenam.

voor naaiwerkzaamheden is niet bekend werke taferhoogte optimaal
is in verband met rug en arm/schouderberasting. wer worden in de

algemene ergonomische handboeken richtlijnen gegeven voor opti-
mare taferhoogtes voor zittende arbeid in het argemeen. Zo stert
Grandjean (l-980) dat bij zittende, nauwkeurige manuere/visuere
werkzaamheden een tafelhoogte van "enige centimeter onder erre-
booghoogte'r optimaar is. Door Konz (1978) wordt wat dat betreft
een tafelhoogte van 5 cm onder de ellebooghoogte aanbevolen.

Bij het hanteren van algemene ergonomische aanbevelingen is
voorzichtigheid geboden. Uit eigen onderzoek is gebleken dat
richtlijnen uit de verschillende bronnen elkaar vaak tegenspre-
ken en veelal onvoldoende zijn onderbouwd (PoII en DuI L986; DuI

en Hildebrandt 1987a,b). Daarmee zijn algemene richtlijnen min-
der geschikt voor beoordeling en ontwerp van specifieke werksi-
tuaties.
Het bovenstaande was de aanleiding om een gericht onderzoek te
starten om te komen tot aanbevelingen voor de individuele tafel-
hoogte van naaisters in de meubelindustrie. Allereerst werd in
een gezondheidkundig vooronderzoek getracht de gezondheidspro-

blemen van naaisters in de meubelindustrie in kaart te brengen.
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Hiermee kon een indicatie worden verkregen omtrent de meest

belaste Iichaamsgebieden. vervolgens werd in het hoofdonderzoek

nagegaan wat het effect is van verandering van tafelhoogte op de

werkhouding en de belasting van deze lichaamsgebieden. Het doel

van het onderzoek was te komen tot concrete aanbevelingen voor

de tafelhoogte die via voorlichting aan betrokkenen bekend kun-

nen worden gemaakt.

Het onderzoek vond plaats op een naaiafdeling (30 werknemers)

van een groot meubelstoffeerbedriif. De naaiwerkplekken in dit

bedrijf werden representatief geacht voor de gehele bedrijfstak'

3.2.

3.2.1

Methode

Vooronderzoek

3.2.t.1 Doelstelling

Hetdoelvanhetgezondheidskundigvooronderzoekwashetin
kaart brengen van de gezondheidsproblemen van de groep naaj.sters

om daarmee een indruk te verkrijgen van de meest belaste li-

chaamsgebieden. Daarnaast lag het in de bedoeling ook enige

gegevens te verzamelen over de werksituatie van naaisters'

3.2.L.2 ProefPersonen

Van de 30 werknemers in de onderzochte naaiafdeling werden 13

personen benaderd voor het invullen van de vragenlijst over

gezondheidsklachten en werksituatie. AIIeen vrouwen werden ge-

vraagd om aan het onderzoek mee te werken omdat naaiwerkzaamhe-

den vooral door vrouwen worden verricht. vanwege het invullen

van een vragenlijst konden alleen naaisters die de Nederlandse
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taal voldoende beheersten bij het onderzoek worden betrokken. De

onderzochte groep bestond uit full-time medewerkers met een

werktijd van 7-8 uur per dag, die per week 4-5 dagen werkten en

langer dan één jaar in dienst waren. Deze groep is daardoor

langere tijd blootgesteld geweest aan fysieke werkbelasting,

zodat verwacht mocht worden dat zich beroepsgebonden gezond-

heidsklachten zouden kunnen manifesteren. Van deze groep werkten

11 personen mee aan het onderzoek op basis van vrijwilligheid en

geheimhouding van persoonlijke gegevens (respons 85t). De ge-

middelde leeftijd van de groeP was 30 jaar (20-50 jaar). De

meeste vrouwen waren tussen de 20 en 24 jaar.

3.2.1.3 Vragenlijst

De vragenlijst bestond uit vier delen:

L. Algemene vragen over leeftijd, Iengte, gewicht, etc.

2. Gezondheidsvragen ten aanzien van het bewegingsapparaat. Deze

vragen zijn gebaseerd oP een standaard Scandinavische vragen-

Iijst (Jonsson en Ydreborg 1985). Een vergelijking met be-

staande data-bestanden i-s daardoor mogelijk.

3. Algemene vragen over de werksituatie. Deze vragen zijn gese-

Iecteerd uit de VPFA-vragenlijst van het NIPG-TNO (Dijkstra

et aI. 1983), waarvoor eveneens referentie-bestanden bestaan.

4. Specifieke vragen over zitcomfort. Deze vragen zijn afkomstig

van de vragenlijst van Drury en Coury (1982).

Wat betreft de gezondheidsvragen i.s de proefpersoon aan de hand

van een afbeelding van het Iichaam gevraagd naar lichamelijke

klachten in de verschillende lichaamsgebieden. Hierbij werd

onderscheid gemaakt tussen klachten die ooit zijn opgetreden

("Iife time prevalentie"), klachten die in het afgelopen jaar

zijn voorgekomen ("jaar-prevalentie"), €r klachten die de afge-

lopen week voorkwamen ("punt-prevalentie'r) (Figuur 9).
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Fiquur 9. Vragenlijst
delen van
treft vragen

over gezondheidsklachten ten aanzien van
het bewegingsapparaat (het voorbeeld be-
over nekklachten).

I SCHOUOERS

RUG (BOVEN)

ÉLLEBOGEN

FUG (ONOER)

KNIEEN

ENKELS/VOETEN

POLSEN/HANOEN

Heeft u ooit l-ast gehad van uu nek?

Zo 1a:.
- heeft u de afgelopen

uw nek?
- heeft u de afgeloPen

uw nek?

12 maanden last gehad van

7 dasen last, gehad van

ja() nee()

ja(; nee()

ja() nee()

ja(1 nee()heeft u vooral last bij bepaalde werkzaamlreden?
Zo 1a, bij welke werkzaamheden heeft u vooral
iast van uw nek?

Na een korte inleiding over het doel van het

wijze van inrnrlling van de vragenlijst rnrlden

de vragenlijst in. Het inrnrllen kostte ongeveer

onderzoek en de

de proefpersonen

een half uur.
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3.2.L.4 Werkplekmetingen

Na het invurren van de vragenrijst keerden de proefpersonen
terug naar hun werkprek, waar individuere taferhoogte en stoeL-
hoogte werden gemeten. Op een later tijdstip werden bij een

wirlekeurige groep naaisters uit de totare groep van 30 naai-
sters aanvurrende werkprekmetingen gedaan voor de beparing van

tafelhoogte ten opzichte van ellebooghoogte.

3.2.2 Experimenteel onderzoek

3.2.2.1 Doelstelling

Het doel van het e:<perimenteel onderzoek was na te gaan welke
invloed de tafelhoogte heeft op de werkhoudj.ng en de belasting
van de naaisters. Het onderzoek werd uitgevoerd op de naaiafde-
ling van het proefbedrijf. De onderzochte taak betrof de veel
voorkomende zadelsteekbewerking in stof of Ieer op een enkel-
naaldsnaaimachine.

3.2 .2.2 Proefpersonen

Zes ervaren vrouwelijke proefpersonen werden geselekteerd op

basis van beschikbaarheid, en op basis van bekendheid met de

onderzochte taak. Drie van deze personen behoorden ook tot de

groep die in het gezondheidskundig vooronderzoek de vragenlijst
had ingevuld, waarbij geen opvallende gezondheidsproblemen ten
opzichte van de rest van de groep werden geconstateerd. Algemene

gegevens over de zes proefpersonen staan verrneld in Tabel 8.
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Tabel 8. Gegevens over
veldonderzoek

proefpersonen voor het e:<Perimenteel

PP leeftijd
(jaar)

lengte
(cm)

gewicht
(ks)

bovenarm
(Iengte cm)

1

2
3

4
5
6

33
24
45
36
22
54

L76
163
165
168
175
160

73
59
65
56
65
70

33
31
30
32
32
29

3.2.2.3 OPzet

Drie tafelhoogtes werden onderzocht. De tafelhoogte werd gerela-

teerdaandeellebooghoogtevandeproefpersooninrechtop-zit-
tendehouding(bovenarmverticaalenonderarmhorizontaal).De
drietafelhoogteswaren:5cmbovendee}Iebooghoogte(tafel.
hoogte A), ellebooghoogte (tafelhoogte B) en 5 cm onder de eIIe-

booghoogte (tafelhoogte C) ' Deze keuze is ingegeven door het

feitdatinalgemeneergonomischebronnentafelhoogteCwordt
aanbevolen,terwijldegeobserveerdetafelhoogtesindeonder-
zochte naaiafdering gemidderd r-0 cm (6-12 cm) hoger waren (ta-

felhoogte A).

De onderzoekopzet bestond uit een 6x3x2 schema (6 proefpersonen'

3 tafelhoogtes, ochtend/middag) ' Dit betekende ln totaal 36

meetsessies.Elkvandemeetsessiesduurdeongeveereenhalf
uur.Iedereproefpersoonondergingdriemeetsessies'sochtends
en drie meetsessies 's middags op dezelfde dag (proefpersoon 5

wasalleen,smiddagsbeschikbaar).Tijdensdeeersteochtendse.
rievandriemeetsessieswerdenineengekozenvolgorde3ver.
schillendetafelhoogtesaangeboden.omvooreventuelevolgorde
effectentecorrigerenwerdtijdensdetweedemiddagseriede
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volgorde van de aangeboden tafelhoogte omgedraai-d.

3.2.2.4 Meetmethoden

De afhankelijke variabelen in het e><periment hadden betrekking

op de visuele aspecten (kijkafstand, kijkrichting). de werkhou-

ding (hoofdstand, rompstand en armstand), de fysieke belasting

(Iichamelijk ongemak, schouderbelasting) en het subjectief oor-

deel van de naaisters over de tafelhoogte.

Voor het meten van deze variabelen werden drie meettechnieken

gebruikt: fotografie (kijkafstand, kijkhoek, hoofdstand, romp-

stand), inclinometer/biomechanische berekening (armstand, schou-

derbelasting) en vragenlÍjst (lichametijk ongemak, oordeel ta-
felhoogte) (tabel 9).

Tabel 9. Gebruikte meettechnieken voor de afhankelijke varia-
belen in het e>rperimenteel veldonderzoek

meettechniek
visuele
aspecten

soort variabele
werkhouding fysieke

belasting
subjectief
oordeel

fotografie

inclinometer/
biomechanische
analyse

vragenlij st

kijkaf- hoofdstand
stand
kijkhoek . rompstand

armstand
schouder-
belasting

Iichame-
lijk on-
gemak

oordeel
tafel-
hoogte

AIs derde maat voor de fysieke werkbelasting werd bovendien het

electromyogram (EMG) van één van de schouderspieren (m- del-

toideus) geregistreerd. Door een defekt aan de tape-recorder was

dit signaal te zwak opgenomen en kon geen betrouwbare analyse
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worden verricht. Bovendien werd als extra meting voor de romp-

stand een tweede inclinometer gebruikt' De gegevens hiervan zijn

echter niet in dit rapport oPgenomen omdat het fotomateriaal

reeds voldoende gegevens over de rompstand bleek te bevatten'

In de volgende paragrafen worden de gebruikte meettechnieken

naderbeschrevenendeafhankelijkevariabelengedefinieerd.

Fotografie
rn erke meetsessie werd de proefpersoon gedurende 10 minuten

iedere minuut vanaf de zijkant gefotografeerd (murtimoment-op-

nametechniek).Bijdeanalysevandefoto'swerdvastgesteld
werk taakelement werd verricht op het moment dat de foto werd

genomen.Hierbijwerdentweesituatiesonderscheiden:eensitu-
atie "oog op naald", waarbij de proefpersoon naar het gebied

rondomdenaaldkijkt,ëoeensituatiewaarbijditniethet
geval was. Voor de situatie "oog op naald" (65t van de 360 fo-

tols)werdendefoto,sverdergeanalyseerd.Metbehulpvanher.
kenningspunten op het lichaam en in de omgeving werden hoofdhoek

en romphoek handmatig gemeten (Figuur 10) '
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Fiquur 10. Bepaling van hoofdhoek en romphoek vanaf foto's.

De hoofdhoek is de hoek tussen de horizontale lijn en de lijn
die het midden van het oorlelletje verbindt met de ooghoek. Deze

hoek is een maat voor de gezamenlijke vooroverbuiging van hoofd

en romp. In rechtopzittende houding ligt de oog-oorlijn ongeveer

25 graden boven de horizontaal (Dul 1982). Deze waarde kan als

referentiewaarde worden gehanteerd. Daarnaast werd de romphoek

afzonderlijk bepaald door meting van de hoek tussen de horizon-

tale lijn en de lijn die het heuppunt met het nekpunt verbindt.

De ligging van het heuppunt (midden van het heupgewricht) werd

vanaf de foto's geschat. Het doornuitsteeksel van de zevende

halswervel was gemarkeerd met de romp-inclinometer. De gemeten

romphoek is een maat voor de vooroverbuiging van de romp. In

rechtopzittende houding is deze hoek in ieder geval groter dan

óno

De ki:kafstand en de ki'ikhoek (respectievelijk d en o in Fi-g.

11) werden door een indirecte meting vanaf de foto's bepaald.
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Het kijkpunt (dat naar verwachting in

Iigt) is niet oP de foto zichtbaar'

afstand a en de horizontale afstand

ningspunt A op de naaimachine vanaf

11) .

Fiouur 11. lndirecte bePaling met
mules van kijkafstand
van gemeten afstanden a

de buurt van het naaldPunt

Eerst werden de verticale
b tussen oog en een herken-

de foto oPgemeten (Figuur

behulp van goniometrische for-
(d) en kijkhoek (o) oP grond
en b vanaf fotors.

Gemeten vanal de Íoto
Vaote aÍctand oP de naaimechine

(25,5 cm)
Vaet Punt oP de naaimachine
Naaldount
Kiikhoek arccos(|)
Kiikaígtand 1ffi

Dit herkenningspunt A ligt 25,5 cm rechtboven het punt waar de

naard samenkomt met het bovenbrad (punt B). Met behurp van een

goniometrische berekening konden de gewenste variabelen d (kijk-

afstand)eno(kijkhoek)wordengeschat.Deoptimalekijkafstand
Iigt ruwweg tussen de 25 en 50 cm' afhankelijk van verschillende

factoren,zoalsPersoonsgebondenfactoren'verlichting'details
die moeten worden herkend, enz'

aD
c

A
B
d
d
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Inclinometer/biomechanj.sche analyse

Tijdens iedere meetsessie werd de armhoek gemeten met een incri-
nometer die op de bovenarm was gemonteerd (Figuur 12).

Fiquur 12. Meting van de armstand met behulp van een erectro-
incli-nometer.

Een inclinometer legt de stand van een lichaamsdeel vast ten op-

zichte van de zwaartelijn. Er is gebruik gemaakt van een instru-
ment dat in eigen beheer is ontwikkeld door het Robens Institute
van de University of Surrey, Guildford, Engeland (Baty et al.
1986). Deze inclinometer bestaat uit een sensor met voorverster-
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ker, ingebouwd in een klein doosje (2 x 2 x 4 cm) dat parallel

aan de lengte-as van de arm wordt bevestigd. De inclinometer is

verbonden met een 4-sporige draagbare oxford Medilog taperecor-

der waar het inclinometer signaal werd opgeslagen. Het bevesti-

genvandeapparatuurophetlichaamendeijk-procedureduurde
ongeveer 10 minuten.

Tijdens een meetsessie werd het signaal gedurende 15 minuten

opgenomen. Bij de analyse van het signaal is voor bepaling van

de gemiddelde armstand gebruik gemaakt van het signaal over de

eerste 2-5 minuten; na de genoemde periode kon op grond van de

fotors en de informatie uit het logboek worden vastgesteld dat

in sorunige meetsessies een deel van de meetperiode niet uit het

eigenlijke naaiwerk bestond (o.a. door een storing van de naai-

machine), waardoor dit deel van het signaal niet goed bruikbaar

rrras voor de gemiddelde armstand. over de meetperiode zijn 500-

1500meetpuntenverzameldvoorbepalingvandegemiddeldearm.
stand.

Ten behoeve van interpretatie van de j-nclinometer gegevens werd

de gemiddelde armstand "vertaald[ naar de inwendige belasting

van de belangriikste schouderspieren. Hiervoor is gebruik ge-

maakt van een biomechanisch model, dat elders is beschreven (DuI

1987). De output van dit model bestaat uit de statische krachten

indetweebelangrijkstespierenvoorhetomhooghoudenvande
bovenarm(m.deltoideusenm.supraspinatus)endekrachtinhet
glenohumerale gewricht (het "schoudergewricht" in engere zin) '

Door de keuze van de wiskundige berekeningstechniek in het bio-

mechanisch model (Dul et aI. 1984; DuI L984, 1985, 1986) kon ook

eenschattingwordengemaaktvandevolhoudtijdvandegemid-
deldearmstand.Uitdezeberekenigvolgtdatvooreencontinue
werktijdvanluurdema<imalearmstand15gradenis(zieook
paragraaf 3.4).
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De toename van het lichamelijk ongemak tijdens een meetsessie

van een half uur werd gemeten met een vragen-formulier. Daartoe

is het lichamelijk ongemak direkt voorafgaand aan de meetsessie,

en aan het e|nde van de meetsessie gemeten. Op het formulier kon

de proefpersoon aan de hand van een afbeelding van de achter-

zijde van het lichaam aangeven in welke lichaamsgebieden en in

welke mate direct voorafgaand aan het invullen van het formulier
I'Iast" werd ondervonden van bepaalde lichaamsgebieden. De ge-

bruikte methode is afgeleid van de methode van Corlett en Bishop

(1976). De uiteindelijk gebruikte totaal-score voor lichamelijk

ongemak was de tijdens de meetsessj"e opgetreden toename van

klachten in één of meer lichaamsgebieden.

Naast beoordeling van het lichamelijk ongemak is ook gevraagd

een oordeel te geven over de tafelhoogte. Aan het einde van de

meetsessie werd de proefpersoon gevraagd oP een S-puntsschaal

aan te geven hoe zij de tafelhoogte beoordeelde: veel te laag,

te laag, goed, te hoog of veel te hoog. voor Presentatie en

interpretatie van de gegevens is hieruit een nieuwe score gefor-

muleerdi score 0 - goed, score L = iets te laag of iets te hoog,

en score ) = veel te laag of veel te hoog. Bovendien werd aan

het einde van aIIe metingen gevraagd naar de mening over de

stoel. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de vragenlijst over

zitcomfort van Drury en Coury (L982).

3.2.2.5 Meetopstelling

De experimentele werkplek was een eni-gszins aangepaste bestaande

werkplek in het proefbedrijf (Figuur 13).

56



Fiquur13.E:<perimentelewerkplekinhetproefbedrijf'

Denaaimachineisgemonteerdopeenhoutentafelblad.onderhet
tafelblad bevindt zich een electromotor die de machine

aandrijft. De snelheid van de electromotor wordt mechanisch

geregeld met een groot voetpedaal' Een klein voetpedaal heft de

drukvoet bij de naald.

Het tafelblad is gemonteerd oP een stalen frame dat in hoogte

insterbaar is. Dit frame is speciaar vervaardigd door Denekam[r

Metaalindustrie (DMI) om lage tafelhoogtes bij kleine proefper-

sonen mogelijk te maken'

De werkstoel is een aangepaste kantoorstoel (AITFEND, tyPe cIR) '

L
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waarvan de wielen waren vervangen door vaste steunen ter voorko-

ming van wegglijden tijdens de pedaalbediening. De stoel heeft
geen armleggers in verband met de vereiste beweeglijkheid voor

de armen en de te bewerken stof. De stoelzitting is in hoogte

instelbaar, evenals de rugleuning.

3.2.2.6 Procedure

Een week voor het experiment werkte iedere proefpersoon enige

tijd op de e>rperimentele werkplek om aan de naaimachine te wen-

nen. Ook werd op de eigen werkplek de hierboven beschreven werk-

stoel gebruikt nadat instructie was gegeven over het gebruik van

de hoogte-instellingen van zitting en rugleuning. De proefper-

soon werd gevraagd een comfortabele zittinghoogte te kiezen,

waarbij gelet diende te worden op de goede bedienbaarheid van de

voetpedalen.

Voor het e>rperiment werd de e:<perimentele werkplek aangepast aan

de proefpersoon. De hellingshoeken van de voetpedalen werden

zodanig ingesteld dat deze overeenkwamen met de hellingshoeken

op de eigen werkplek van desbetreffende proefpersoon. Ook de

stoelinstelling op de e:perimentele werkplek kwam overeen met de

op de eigen werkplek gekozen comfortabele instelling.
Voorafgaand aan een serie van drie meetsessies werd de proefper-

soon in een aparte kamer gebracht waar de electro-inclinometer
en de taperecorder werden gemonteerd en waar ijkmetingen werden

verricht. Voorafgaand aan de eerste serie van drie meetsessies

werden bovendien anthropometrische gegevens (lengte, gewicht,

bovenarmlengte) verzameld en werd een instructie gegeven betref-
fende het invullen van het forrmrlier over lichamelijk ongemak.

Na deze voorbereidingen begaf de proefpersoon zich naar de werk-

plek die immiddels was ingesteld wat betreft tafelhoogte, stoel-
instelling en voetpedaalpositie, terwijl bovendien een hoeveel-
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heid naaiwerk was klaargezel voor ongeveer drie keer een half

uur werken aan de standaard taak. De meetsessie startte met een

voormeting van lichamelijk ongemak (formulier invullen) waarna

met de naaiwerkzaamheden werd begonnen'

Gedurende de eerste 10 minuten werden geen metingen verricht in

verband met gewenning aan de nieuwe tafelhoogte. Daarna werd

gedurende L0 minuten elke minuut een foto genomen voor meting

van de taakvariabelen hoofdstand en rompstand, kijkafstand en

kijkrichting en gedurende 15 minuten werd het inclinometer-sig-

naal verzameld voor meting van de armstand. vervolgens werd de

proefpersoon in de gelegenheid gesteld het werk af te ronden

waarna opnieuw lichamelijk ongemak werd gemeten. ook werd toen

eenmeninggevraagdoverdetafelhoogtewaaraanzojuistwas
gewerkt. Hierna was de eerste meetsessie van een serie van drie

afgeslotenenvolgdeeenrustperiodevanongeveer5minutenin
de buurt van de werkplek en in rechtopzittende houding. In deze

tijd werden enige controle-metingen aan de apparatuur op het

Iichaam verricht en werd een nieuwe tafelhoogte ingesteld'

Hierna volgde de tweede meetsessie, te beginnen met een voorme-

tingvanlichamelijkongemak,enz'Aanheteindevanallezes
meetsessj.es werd de proefpersoon bovendien gevraagd een menj'ng

tegevenoverhetzitcomfortvandegebruiktestoel.

3 .2.2.7 Statistische analYse

voor de analyse van het effect van de e:<perfunentele werkplek op

de variabelen die zijn verzameld met behulP van de meettechnie-

ken'fotografie' (kijkafstand, kijkrichting, hoofdstand, romp-

stand) en 'inclinometer/biomechanische analyse' (armstand'

schouderbelasting) is gebruik gemaakt van de variantie-analyse'

voor het analyseren van de variabelen van de vragenlijst (Iicha-

melijkongemak,oordeeltafelhoogte)isafgezienvanhetgebruik
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Fiquur 14. Gevonden klachten van het bewegingsaPParaat bij naai-
sters in de meubelindustrie (n=11, "jaar-prevalen-
tie', ) . De gegeven waarden betreffen het aantal naai-
sters dat bevestigend heeft geantwoord op de vraag:

"heeft u het afgelopen jaar last gehad van" .''

NEK s (45%)

SCHOUDERS

RUG (BOVEN)

6 (s5r)
I (0?)

(45e")
2 (18%)
1 (9u)
6 (55%)

L
.Fi

5

L
ELLEBOGEN R

RUG (ONDER)

KNIEËN

L 2(1q*)
POLSEN/HANDEN R 1 (9r)

( 18%)
( 921

L2
R1

L 1 (9%)

ENKELS/vOETEN R 3 (36?)
B 3 (36r)

Getoondishetaantalnaaisters(mettussenhaakjeshetPercen.
tagenaaisters)datbevestigendheeftgeantwoordopdevraagof
gedurende het afgelopen jaar last werd ondervonden in de aange-

gevenlichaamsgebieden(''jaar-prevalentiet').Hetblijktdater
over de gehele linie veel klachten zijn. vooral nek-, Iinker-

schouder-, en rugklachten alsook enkel/voetklachten komen veel

voor. opvallend is het a-synnetrisch klachtenpatroon van schou-

ders (alleen linkerschouder) en enkels/voeten (voornamelijk
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rechts). Wat betreft de rrlife-time prevalentie'r en de "punt
prevalentie" zijn vergelijkbare verdelingen van het klachtenpa-
troon over het Iichaam gevonden. In totaal werd dagelijks 7-8

uur op de beoordeelde werkplek gewerkt.

3.3.1.2 Menj.ng over werksituatie

De antwoorden op de vragen over de werksituatie bevatten een

aantal opvallende zaken. Meer dan de helft van de ondervraagde

naaisters had een minder gunstige beoordeling over het werk. Men

vond het werk niet boeiend, en vond dat onder tijdsdruk moest

worden gewerkt. Vaak moet lang achtereen in een voorovergebogen

rug- en nekhouding worden gewerkt. Er kon niet veel gebruik
worden gemaakt van de rugleuning. AIs de stoel nj-et comfortabel
werd bevonden werd vooral de harde zitting genoemd. Opvallend

was dat 4 van de L1 (36t) van de ondervraagden zei niet te weten

hoe de stoel precies moet worden ingesteld; voor de tafelhoogte
was dit aantal zelfs 7 van de 11 (64t).

3.3.1.3 Werkplekmetingen

De resultaten van de werkplekmetinqen wat betreft de huidige
stoel- en tafelhoogte staan vermeld in respectievelijk figuur
L5a en figuur 15b.
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Fiquur 15. Metingen aan de huidige naaiwerkplekken in het proef-
bedrijf (a. stoelhoogte, b. tafelhoogte).

stoelhoogte (cm)

65 r--

155 160 165 170 175 180
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De gemeten hoogtes zijn gerelateerd aan de rengte van de proef-
persoon. De stoerhoogtes varieren van 46-60 cm, en de taferhoog-
tes van 77-81 cm. De variatie in stoelhoogte is groter dan die
in taferhoogte. Er brijkt geen verband te bestaan tussen inge-
stelde stoer- en taferhoogte en de richaamsrengte van de naai-
ster.
Figuur 16 toont een aanvulrende meting van de taferhoogte, waa!-
bij deze nu gemeten is ten opzichte van de errebooghoogte in
rechtopzittende houding.

Fiquur 16. Aanvullende werkplekmeting van
zichte van ellebooghoogte tijdens

tafelhoogte t.o,v. ellebooghoogte (cm)

10

tafelhoogte ten op-
rechtop zitten.

-5

567
naa ister nn .

Het blijkt dat de tafelhoogte tussen de 1-8 cm (gemiddeld 5 cm)

boven de ellebooghoogte staat. Dit is gemiddeld 10 cm hoger dan

wordt aanbevolen j-n ergonomische handboeken voor algemene zit-
tende arbeid (zie 3.1 Inleiding). In Figruur 16 zijn op de x-as
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deproefpersonengerangschiktnaartoenemendelichaamslengte.Er
is een tendens dat met name de Iangere proefpersonen een klei-

nere afstand hebben tussen tafel en elleboog'

3.3.2 Experimenteel veldonderzoek

rn het hiernavorgende worden de resurtaten gepresenteerd van het

e><perimenteel veldonderzoek waarbij drie standen voor de tafel-

hoogte zijn vergeleken: tafel A op 5 cm boven de elleboog (ge-

middelde waarde van huidige werkplekken) ' tafel B op elleboog-

hoogteentafelCop5cmonderdeelleboog(algemeneergonomi-
sche aanbeveling). De invloed is onderzocht van verandering van

tafelhoogte oP de werkhouding en de fysieke belasti-ng van 6

naaisters.Degepresenteerdegemeteneffektenbetreffengemid-
delde waarden Per tafelhoogte' Aangegeven is of de gevonden

verschillen tussen tafelhoogtes significant zijn'

3.3.2.L Visuele asPecten

De

in
invloed van tafelhoogte

Figuur l-7a (kijkafstand)
op de visuele aspecten staan vermeld

en Figruur 17b (kijkhoek) '
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kijkaÍstand (cm)

Fiquur 17. Visuele aspecten afhankelijk van tafelhoogte (A=5 cm

boven elleboog, B= ellebooghoogte, C=5 cm onder elle-
boog) (a. kijkafstand, b. kijkhoek).

tafel A (hoog)

hoek kijklljn-honizontaal (gnaden)

taÍel B [middel) tafel C {laag}

tafel A (hoog) tafel B (middel) tafel C (laag)



voor aIIe tafelhoogtes is de kijkafstand ongeveer 45 cm, terwijl

de kijkrichting ruim 60" onder de horizontaal ligt. Het blijkt

dat verlaging van de tafelhoogte van 5 cm boven de elleboog

(tafelhoogte A) via ellebooghoogte (tafelhoogte B) naar 5 cm

onderdeelleboog(tafelhoogteC)vaninvloedisopkijkafstand
en ki-jkhoek. Bij (hoge) tafel A is de kijkafstand gemiddeld 3 cm

kleinerdanbijdelageretafelsBenC(figuurlSa).Diteffect
isnietbijalleproefpersonengeconstateerd.Doorverlagingvan
de tafelhoogte van A naar c wordt de kijkhoek gemiddeld 4 graden

groter. Dit effect werd wel bij aIIe proefpersonen geconsta-

teerd.

3.3 .2.2 Armstand

Figuur 18 toont het effekt van tafelhoogte op armstand'
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hoek bovenanm-vert ikaal (gnaden)

Fiquur 18. Armstand afhankelijk van tafelhoogte.

tafel A (hoog) tafel B (middel) tafei C (laag)

van arre taferhoogtes is de hoek tussen bovenarm en zwaarterijn
gemidderd bijna 30 graden. Het blijkt dat verlaging van de ta-
ferhoogte weinig invloed heeft op de armstand. weriswaar wordt
de hoek enigszins kleiner bij ragere tafers maar het verschir
tussen tafer A en tafer c is slechts 4 graden. Dit verschir is
niet statistisch significant omdat de variatie in de armstand
groot i.s.

3.3.2.3 Hoofdstand

Het effekt van tafelhoogte op hoofdstand is weergegeven in Fi-
quur 19.
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hoek oog/oorlijn-honizontaal (gnaden)

Fiquur 19. Hoofdstand afhanketijk van tafelhoogte.

tafel A (hoog) lafel B (middel) tafel C (laag)

De oog-oorlijn Iigt gemiddeld 9 graden onder de horizontaal.
Door verlaging van de tafel van hoogte A naar hoogte C wordt het

hoofd 7 graden verder voorovergebogen. Het gaat hier om statis-
tisch signifikante verschillen die onafhankelijk zijn van het
individuele proefpersonen.

3.3.2.4 Rompstand

Een vergelijkbaar resultaat is ook gevonden voor de rompstand

(Fisuur 20).
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Fiquur 20. Rompstand afhankelijk van tafelhoogte.

(gnadenlhoek nompl ii n-honizontaal120-

100

80

60

40

20

0

tafel A (hoog) tafel B (middel) tafel C (laag)

De gemiddelde hoek tussen romplijn en horizontaal is 91 graden.

Door verlaging van de tafel van A naar C wordt de romp 5 graden

verder voorovergebogen. Ook dit effekt is statistj.sch signifi-
cant.

3.3.2.5 Lichamelijk ongemak

De effekten van tafelhoogte op lichamelijk ongemak staan weerge-

geven in Figuur 21.
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aantal meetsessÍes rnet ioename klachlen

Fiquur 21". Lichamelijk ongemak afhankelijk van tafelhoogte.

tafel A (hoog) lafei B (middel) tafel C (laag)

De getoonde score betreft het aantal meetsessies van de maximaal

\2 sessies, waarin een toename van de ernst van lichamelijke

klachten in enig lichaamsgebied is gevonden'

Het blijkt dat er een duidelijk effect is van tafelhoogte op

Iichamelijk ongemak. Bij de lage tafel c is de klachtenscore (9)

aanzienlijk groter dan bij de hogere tafels A en B (respectieve-

Iijk 1 en 2). Het verschil tussen tafel c en de hogere tafels is

statistisch significant. Het verschil tussen A en B kan op toe-

val berusten.

3 . 3 .2.6 oordeel tafelhoogte

ÍrJat betreft het oordeel over tafelhoogte (Figuur 23) kan worden

geconstateerd dat tafelhoogte c negatiever wordt beoordeeld dan
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2.0

taferhoogten A en B (statistisch significant). Taferhoogte c

wordt te Iaag bevonden.

Fiquur 22. Oordeel over tafelhoogte.

tafel A (hoog) tafel B (middel) tafel C (laag)

3.3.2.7 Samenvatting

Samenvattend kan worden gesteld dat verlaging van d,e tafel van

tafelhoogte A (5 cm boven ellebooghoogte) via tafelhoogte B

(ellebooghoogte) naar tafelhoogte C (5 cm onder ellebooghoogte
volgens een algemene ergonomj-sche richtlijn) geen duidelijke
invloed heeft op de armstand, terwijl wel kijkafstand en kijk-
richting enigszins worden beïnvloed en hoofd en romp duidelijk
verder worden voorovergebogen. Hierbij zijn kijkafstand en romp-

stand ook afhankelijk van de individuele proefpersonen. De kijk-
richting en de hoofdstand zijn grootheden die alleen met de
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tafelhoogtevariëren.Verderishetlichamelijkongemakbij
Iagere tafels groter en is het algemeen oordeel van de naaisters

over de laagste tafelhoogte ongnrnstiger'

3.4 .

3.4.1

Discussie

Inleiding

In deze diskussie worden allereerst de resultaten van het voor-

onderzoek (S 3.4.2) en vervolgens die van het e>ryerimenteel

onderzoek (§ 3.4.3) afzonderlijk besproken' Daarna worden beide

onderzoekingenmetelkaarinverbandgebrachtvooreenbespre-
kingvandewerkgebondenoorzakenvandegevondengezondheids-
problematiek ten aanzien van het bewegingsapparaat (paragraaf

3.4.4). Tenslotte worden uitgangspunten gegeven voor de optimale

werkplekinstelling (paragraaf 3'4'5)'

3.4.2 Vooronderzoek

De belangrijkste doelstelling van het vooronderzoek was het

verkrj-jgen van een indicatie van de omvang en Iocalisatie van de

gezondheidsproblematiek van het bewegingsapparaat van naaisters

indemeubelindustrie.Deresultatenvanditvragenlijstonder-
zoek raten zien dat de problematiek omvangrijk is. Er zijn veer

nekklachten, Iinker schouderklachten, rugklachten en enkel/voet-

krachten. rn buitenrandse onderzoekingen onder naaisters in de

confectie-industrie ziln eveneens veel klachten van nek-, schou-

der-, rug- en enkels/voeten gevonden (Maeda tg'17 ' Miyashita et

aI. 1980, Tisserand en Schouller 1981' Vihma L982' Punnett et

al. 1985, Blàder et aI' 1987) ' Maeda (1977 ) en Miyashita et aI'

(1980)vondenookmeerschouderklachtenaandelinkerzijdedan
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aan de rechterzijde. rn andere onderzoekingen is in de presenta-
tie van de resurtaten geen onderscheid gemaakt tussen links en

rechts. omdat in genoemde onderzoekingen gebruik is gemaakt van

verschj-rrende soorten vragenrijsten zijn de gevonden percentages
klachten moeilijk te vergelijken.
Het is wel mogerijk om de gezondheidsprobrematiek van naaisters
uit het hier gepresenteerde onderzoek te vergerijken met de

gezondheidsprobrematiek van andere vrouwerijke beroepsgroepen

die in het buitenrand zijn onderzocht. Deze vergelijking is
mogelijk omdat bij deze onderzoeken gebruik is gemaakt van de-
zelfde standaard vragenlijst (Jonsson en ydreborg 1985). Figuur
23 laat zien dat bij naaisters de (rinker-)schouderprobrematiek
en de enkel/voetproblematiek opvallend hoog zijn.

Fiquur 23. vergerijking van lichamerijke gezondheidskrachten van
naai.sters met andere vrouwelijke beroepsgroepen
(N=nek, S=schouders, E=eIIeboog, H=handen/poIsen,
T=hoge rug, L=Iage ru9, Hj.p=heup, K=knieën, F=en-
kels/voeten)

SFwtN6 nAcHtN€ oPERATcfI ( n=tt)
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De verhoogde percentages klachten
roepsgroepen suggereren dat vooral
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wordt veroorzaakt of verergerd door de naaiwerkzaamheden'

Bij de interpretatie van de gegevens is wel voorzichtigheid

geboden. Het cijfermateriaal over naaisters is gebaseerd op

slechts een klein aantal (weliswaar zorgvuldig geselecteerde)

naaisters. De resultaten geven dan ook niet meer dan een indica-

tie van de omvang en Iocatie van de gezondheidsproblematiek.

3.4.3 ExPerimenteel onderzoek

De doelstelling van het e><perimenteel onderzoek was het bestude-

ren van het effect van drie verschillende individuele tafelhoog-

tes op de werkhouding en de belasting van naaisters. De bestu-

deerde effecten waren de visuele aspecten kijkafstand en kijk-

richting, de Iinkerarmstand, de hoofdstand' de rompstand' het

Iichamelijkongemak,enhetoordeeloverdetafelhoogte'

3.4.3.1 Visuele asPecten

Inhetalgemeenkanwordengestelddatdeinvloedvantafel-
hoogte op kijkafstand en kijkrichting gering is. Door verlaging

van de tafelhoogte van A naar c wordt de kijkafstand niet 8.9 cm

groter,hetgeenmenzouverwachtenalsdehoudinggelijkzou
blijven, maar de kijkafstand wordt slechts 3'1 cm groter' Een

verklaring hiervoor kan zijn dat in verband met de uitvoering

van de (visuele) taak de kijkafstand zo constant mogelijk wordt

gehouden, onafhankelijk van de tafelinstelling. Te veel vergro-

ten van de kijkafstand zou betekenen dat details minder goed

worden waargenomen vanwege een te kleine afbeelding op het net-

vlies.Mogelijkwordtdekijkrichtingconstantgehoudenomhet
kijkgebied rond de naald zoveel mogelijk onder dezelfde hoek te

kunnen waarnemen.
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3.4.3 .2 Armstand

De tafelhoogte heeft geen aantoonbaar effect op de linkerarm-
stand. Eén van de redenen is de vrij grote variatie van de arm-

stand tijdens naaien. Een eventueel aanwezig klein effect blijft
daardoor verborgen. Om ook dat eventuele kleine effect te kunnen

aantonen zou een andere analysetechniek van het inclinometersig-
naal moeten worden toegepast waarbij de armbewegingen die minder

relevant zijn voor de eigenlijke naaiwerkzaamheden niet bij de

analyse worden betrokken. In de nu gebruikte analysetechniek is
weliswaar uit het signaal van 15 minuten een selectie gemaakt

van een contj-nu signaalgedeelte van ma><imaal 5 minuten waarin

uitsluitend naaiwerkzaamheden werden verricht; binnen dat ge-

deelte van het signaal kon echter geen nadere selectie worden

gemaakt van si-tuaties "oog op naald", zoals bij de analyse van

de fotogegevens. De gegevens hiervoor waren niet beschikbaar.

3.4.3.3 Hoofdstand en rompstand

Uit het onderzoek naar de hoofdstand en de rompstand blijkt dat

tijdens naaj-werkzaamheden zowel het hoofd als de romp voorover

worden gebogen. Bij een rechtopzittende houding ligt de oor-

oog-Iijn ongeveer 25 graden boven de horizontaal (DuI 1982).

Tijdens naaiwerkzaamheden is gemeten dat deze Iijn afhankelijk
van tafelhoogte 5-11 graden onder de horizontaal ligt. Dit bete-

kent dat de vooroverbuiging van het hoofd 30-36 graden is. De

reden daarvan is dat voor het verrichten van de visuele naaitaak
(kijken naar gebied rondom naald) een beperkte kijkafstand nodig

is. De ogen worden naar het werk gebracht. Hoe Iager de tafel
is, des te verder wordt het hoofd voorovergebogen. AIIeen het

hoofd vooroverbuigen is echter onvoldoende om de gewenste kijk-
afstand te realiseren. Zoals blijkt uit figiuur 20 wordt ook de
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romPverdervoorovergebogennaarmatedetafellagerwordt.Uit
het onderzoek komt duiderijk naar voren dat de rage taferhoogte

Congunstigerisvoordehoofd-enrompstanddandehogereta-
fels A en B.

Degevondenvooroverbuigingvanhethoofdtijdensnaaiwerkzaam.
heden (ruim 30 graden) is wel groot maar minder groot dan de

vooroverbuiging tijdens bijvoorbeeld schrijven aan een normaal

bureau (ongeveer 50 graden) of schrijven aan een bureau met

hellendwerkvlak(ongeveer40graden)(DuI1982).Eenverklaring
daarvoor zou kunnen zijn dat de vereiste kijkafstand voor naaien

groter is dan de verej-ste kijkafstand voor schrijven'

Naast de hoofdstand is ook de gevonden kijkrichting (kijklijn

ruim60gradenonderdehorizontaal)eenindicatievandevoor-
overbuigingvanhoofdenromP.Inderechtopzittendehouding
Iigt de voorkeurskijklijn ongeveer 30 graden onder de horizon-

tale Iijn (Kroemer en HiIl 1986) ' De vereiste 30 graden extra

doorbuigingvandekijklijnkanmaartendelewordengereali-
seerd door het neerslaan van de ogen' De doorbuiging van de

kijklijnwordtvoornamelijkgerealiseerddoorhetvooroverbuigen
van hoofd en romP.

3.4.3.4 Lichamelijk ongemak

Gezj.en de ongnrnstige werkhouding van de linkerarm bij aIIe ta-

fels, en van hoofd en romp vooral bij tde lagere tafel C is het

nietverwonderlijkdatermeetbarekortetermijneffectenzijn
van lichamelijk ongemak tijdens naaiwerkzaamheden' Zoals gezegd

werden in totaal 36 meetsessies van een half uur gehouden, voor

elke tafelhoogte 12 sessies' Bij één van de l-2 meetsessies met

tafelhoogte A (hoge tafel), twee van de 12 meetsessies met ta-

felhoogte B (middelste tafel) en negen van de 12 meetsessies met

tafelhoogte C ( Iage tafel) vond tijdens het half uur werken een
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toename plaats van Iichamelijke klachten, met name in het hoge

en Iage ruggebied. Het is opvallend dat aI na zoÍn korte werk-

tijd lichamelijke klachten zich konden manifesteren, zeker als
men bedenkt dat de ernst-score van dergelijke klachten lineair
toeneemt met de werktijd (Corlett en Bishop 1976). Op grond van

de gegevens over Iichamelijk ongemak is tafelhoogte C duidelijk
slechter dan de andere twee tafelhoogtes.
De resultaten van het vragenformulier lieten geen duidelijk
onderscheid zien tussen de verschillende lichaamsgebieden. Dit
houdt waarschijnlijk verband met de korte blootstellingsduur
tijdens de meetsessies (half uur). WeI kon worden geconstateerd

dat het merendeel van de klachten in het hoge en lage ruggebied
ontstonden.

3 .4.3 .5 Oordeel tafelhoogte

De hogere tafel A wordt door de naaisters beter beoordeeld dan

de lagere tafels B en C. Men zou kunnen stellen dat hieraan een

vooroordeel ten grondslag ligt. Tafelhoogte A komt inuners over-
een met de gemiddelde huidige tafelhoogtes (figuur 1-6). Het is
echter niet waarschijnlijk dat dit de reden is van de betere
beoordeling van de hogere tafels. Het oordeel van de naaisters
over de verschillende tafelhoogtes is geheel in overeenstenuning

met de hierboven beschreven objectieve en subjectieve bevindin-
gen: hogere tafels zijn beter dan Iagere tafels. Vermoedelijk

worden de lagere tafels ongrunstiger beoordeeld vanwege de gebo-

gen werkhouding en het Iichamelijk ongemak.

3 .4 .4 ltlerkgebonden oorzaken gezondheidsproblematiek

In het hiernavolgende worden mogelijke beroepsgebonden oorzaken
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genoemdvandegevondengezondheidproblematiekbijnaaisters

3.4.4.L Mogelijke oorzaken nek- en rugproblematiek

Hetwordtalgemeenaangenomendatbijstatischewerkhoudingende
kans op nek- en rugklachten samenhangt met de mate van voor-

overbuigen van hoofd en romp' Voor het in evenwicht houden van

hoofd en romP moeten de nek- en rugspieren voortdurend worden

aangesPannen. Deze spierbelasting neemt toe naarmate de voor-

overbuiging groter is' Bij 30 graden vooroverbuiging van het

hoofdisbijvoorbeelddebelastingvanspierenenbandeninde
nek naar schatting 75t hoger dan bij een rechte stand van het

hoofd(DuIetaI.Lg82).Bijlangdurigewerkhoudingenzaleen
grotenek-enrugspierbelastingkunnenleidentotspiervermoeid.
heid.Eengrotespierbelastingveroorzaaktookeengrotebelas-
tingvandegewrichtenwaarlangsdespierenlopen(ingevalvan
denek-enrugspierenisdatdewervelkolom).Zowelhetoptreden
vanchronischespiervermoeidheidalseenhogebelastingvande
gewrichtenwordengezJ.enalsgezondheidsbedreigendefactoren
voorhetspier-skeletstelsel.Dedaarmeesamenhangendeklachten
kunnenwordenvoorkomendoorhoofdenromPzoveelmogelijk
rechtop te houden, of de ti-jdsduur van de vooroverbuiging te

beperken. Wat betreft het eerste zijn hogere tafels dan ook

gunstigerdanlageretafels.overdetoegestanetijdsduurvan
bepaalde werkhoudingen zijn nog geen gegevens voorhanden'

3.4.4.2 Mogelijke oorzaken linkerschouderklachten

De in het onderzoek gevonden schouderproblematiek komt geheel

voorrekeningvandelinkerschouder.Dezeproblemenhoudenver.
moedelijk verband met het omhoog houden van de linkerarm' Met de
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Iinkerarm wordt de te bewerken stof langs de naald geleid. On-

dersteuning is in verband met de vereiste beweeglijkheid niet
mogelijk. Het gewicht van de arm wordt geheel opgevangen in het
schoudergewricht. De schouderspieren moeten word.en aangespannen

om de arm in statisch evenwicht te houden. Niet alleen veroor-
zaakt dit op den duur spiervermoeidheid, ook wordt daarmee de

belasting op het schoudergewricht zelf vergroot. De resultaten
van het onderzoek Iaten zien dat de armstand, gemeten als hoek

tussen bovenarm en zwaartelijn, gemiddeld over alle 36 meetses-

sies van een half uur, ongeveer 30 graden is, waarbij er weinig
verschillen bestaan tussen de tafelhoogtes. Op grond van de

biomechanische berekeningen (DuI 1987) betekent dit voor de

supraspinatus schouderspier (een van de "rotator cuffrr-spi.eren
die door het werken met geheven armen vaak wordt overbelast,
(Hagberg 1984) een belasting van ongeveer 15t van de ma:<imale

spierkracht (Figuur 24).
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schoudensP ienknacht

Bohment (1965)

Hagber! (1981)

Fiquur 24. Biomechanische berekende
dens omhooghouden van de

schouderspierbelasting ti j -
arm.

(Í max. knacht)

arrnhoek [gnaden)

De gevonden spierbelasting van 15t komt overeen met de grens-

waarde volgens de "wet van Monod en Rohmertt' (Monod 1965, Roh-

mert1965).Hierbijwordtervanuitgegaandatbijstatische
arbeid een spierbelasting van 15t of mi-nder "onbeperkt" kan

worden volgehouden zonder uitputting van de spieren. Recente

onderzoekingen laten echter zien dat de 15t grens waarschijnlijk

tehoogis.ZovondHagberg(1981)datbijzowelstatischeals
dynamische spiercontracties een belasting van 8t niet langer dan

1 uur kan worden volgehouden. Björkstén en Jonsson (1977) vonden

eenvergelijkbaarresultaatensteldenbovendienvastdatde
grenswaarde voor continue spierbelasting (4-8 uur) waarschijn-

lijknietmeerdaneenPaarprocentmagzijn.Recentelijkzijn
echter een aantal kanttekeningen geplaatst bij pogingen om de

belasting steeds verder te verlagen. Verlaging van de belasting

0Í
15010050
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van bijvoorbeeld 6t naar 3? heeft fysiologisch niet zo veel zin;
bij lage, Iangdurige belastingen moet de oplossing vooral worden

gezocht in beperking van de blootstellingsduur en het invoeren

van pauzes en micro-pauzes (Sjpgaard 1986, Hagberg 1986, Milner
1985, Milner en DuI 1986). Wat betreft naaiwerkzaamheden zou men

moeten streven naar een spierbelasting van omstreeks 8t die dan

niet langer dan ongeveer een uur achtereen zonder rust mag wor-

den volgehouden. Dat zou betekenen dat de armhoek gedurende een

uur werken niet meer dan 15 graden mag zí1n. Wellicht is een

dergelijke kleine armhoek te bereiken met het schuinstellen van

het tafelblad ( zie hierna) .

3.4.4.3 Mogelijke oorzaken enkel/voetklachten

Een opvallend resultaat van het vooronderzoek was het grote

aantal enkel/voetklachten, met name aan de rechterzijde. Waar-

schijnlijk houdt dit verband met de bediening van het voetpe-

daal. Volgens de ergonomische literatuur moet voor maximale

nauwkeurigheid en bedieningsgemak de voet onder een hoek van 90

graden staan ten opzichte van het onderbeen (Clark and Corlett
1984, Baumgarten 1987), terwijl de kniehoek tussen onderbeen en

bovenbeen 95-135 graden dient te zijn (Clark en Corlett 1984).

Hoewel niet bekend is of deze algemene ergonomische richtlijnen
in de praktijk zijn getoetst en valide zijn gebleken, bleek op

grond van observaties op een aantal werkplekken deze beenhouding

Iang niet te zijn gerealiseerd omdat het voetpedaal niet ver

genoeg onder de tafel stond en de stoel te laag was j.ngesteld.

Een veel voorkomend probleem was ook dat het voetpedaal zich

Iinks van de middellijn van het lichaam bevond, terwijl het

pedaal met de rechtervoet werd bediend.
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3.4.5 optimale werkplekinstelling

De vraag rijst in hoeverre de hierboven geschetste problematiek

kan worden teruggedrongen door ergonomische maatregelen in de

vorm van aanpassingen van de werkplek. op grond van de resulta-

ten van het onderzoek worden in deze paragraaf uitgangspunten

gegeven voor de individuele instelling van de werkplek voor

naaisters.

3.4.5.1 Voetpedaal en stoelhoogte

Een betere bediening van het voetpedaal kan worden gerealiseerd

door bij rechtsbenigen het pedaal rechts van de middellijn van

het lichaam te plaatsen, en zover mogelijk onder het tafelblad

(zonder de beenruimte te veel te beperken in verband met de

naaimachinemotor). De stoelhoogte moet zodanig worden ingesteld

dat de hiervoor genoemde "optimale" enkel- en kniehoeken zoveel

mogelijk worden gerealiseerd'

3.4.5.2 optimale tafelhoogte

uitgaande van de dan gevonden stoelhoogte (en dus ellebooghoog-

te) moet een geschikte individuele tafelhoogte worden gekozen.

van de drie onderzochte tafelhoogtes voldoet tafelhoogte A (5 cm

boven ellebooghoogte) het meest, hoewel het verschil tussen A en

B niet groot is. Bij tafelhoogte A is de houding van hoofd en

romp minder ver voorovergebogen, er is minder Iichamelijk onge-

mak, en het oordeel over tafelhoogte A is beter. Daar staat

tegenover dat de armhouding iets ongrunstiger is; echter het is

moeilijk om aanbevelingen te baseren op de gemeten armhoudingen

omdat verandering van tafelhoogte geen meetbaar effect had op de
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armstand. Indien nog hogere tafels zouden zijn onderzocht, dan

zou de armhouding blj deze tafels mj-sschien wel duidelijker
ongunstig zijn dan bij de thans onderzochte tafelhoogtes.
Het is opvallend dat de nu aanbevolen tafelhoogte A afwijkt van

algemene ergonomische richtlijnen. Ook hieruit blijkt weer dat
voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van algemene richt-
Iijnen voor specifieke werksituaties. Bij twijfel is een onder-
zoek in de specifieke situatie nodig.

3.4.5. 3 Huidige tafelhoogte

Het is verder opvallend dat de nu aanbevolen tafelhoogte over-
eenkomt met de gemiddelde tafelhoogte zoals die thans in de

onderzochte groep naaisters voorkomt. Hieruit moet niet zonder-

meer worden geconcludeerd dat werknemers goed in staat zijn hun

eigen optimale werkplek-inrichting te kiezen, indien deze werk-

plek maar instelbaar is. Niet alleen bleek uit het vooronderzoek

dat het merendeel van de naaisters niet wist hoe de tafelhoogte
zou moeten worden ingesteld, ook heeft het er aIIe schijn van

dat de naaisters de huidige tafelhoogte-instelling ten opzichte
van d.e ellebooghoogte hebben gerealiseerd zonder de tafelhoogte
te verand.eren, maar wel door uj-tsluitend de stoelhoogte aan te
passen (meestal verlagen). Dit blijkt ondermeer uit de geringe

spreiding in tafelhoogte (Figuur 16a) en de grotere spreiding in
stoelhoogte (Figuur 16b). Tafelhoogte A kan namelijk worden

gerealiseerd door bij een (vaak te lage) vaste tafelhoogte ten

opzichte van de vloer, de stoelzitting te verlagen. Dit is aan-

trekkelijk omdat de instelling van de stoel door de naaj.ster kan

worden uitgevoerd zonder hulp van een monteur. De keerzijde van

deze aanpak is een ongunstige posj-tie van de benen in verband

met bedieni-ng van het voetpedaal. Dit verklaart wellicht het
grote aantal voet/enkelklachten bij naaisters.
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3.4.5.4 Blijvend ongunstige werkhouding

Zelfs wanneer de werkplek wordt ingericht volgens bovengenoemde

richtlijnen zal de werkhouding in bepaalde opzichten ongunstig

btijven.Hetprobleemvandegehevenarmstandisnietopgelost
terwijl hoofd en romp ook bij optimale tafelhoogte nog te ver

voorovergebogen zijn. Verdere verhoging van de tafel zal de

hoofd- en rompstand vermoedelijk wel in gunstige zin beinvloe-

den, maar zal het armprobleem vergroten omdat de arm nog verder

van de romp moet worden gehouden' Een mogelijke oplossing voor

bovengenoemd dilenuna is het schuinstellen van het tafelblad'

Hierdoor komt het kijkpunt in de buurt van de naald omhoog,

terwijl cle rand van de tafel en de ellebogen laag blijven' Het

verdient aanbeveling dit verder te onderzoeken omdat bij ver-

schillende bestaande werkplekken het tafelblad tot op zekere

hoogte in helling instelbaar is' Mocht ook dit geen oplossing

biedendanzÍjnorganisatorischemaatregelennodigomdeduur
van de belasting te bePerken'

3.5

Het onderzoek laat zien dat bij naaisters veel klachten bestaan

van ru§,, nek, Iinker schouder en enkels/voeten' Deze klachten

zijn vermoedelijk voor een belangrijk deel terug te voeren op de

ongunstige werkhouding. Hoofd en romP zijn ver voorovergebogen,

de linker armstand veroorzaakt een grote schouderbelastj-ng,

terwijldebeenstandnietoptimaalisvoorhetbedienenvanhet
voetpedaal.

Belangrijkvoordewerkhoudingvannaaistersisdehoogtevande
naaitafel. De huidige tafelhoogte ligt gemiddeld ongeveer 5 cm

boven de ellebooghoogte. Dat is L0 cm hoger dan de ergonomische

aanbeveling uit handboeken voor zittende arbeid in het algemeen'
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Het onderzoek laat echter zien dat voor naaiwerkzaarnheden deze

aanbeveling niet opgaat. Verlaging van de tafelhoogte van de

gemj-ddeld geconstateerde hoogte naar de aanbevolen hoogte heeft
nauwelijks j"nvloed op de armstand en daarmee de schouderbelas-

ting, terwijl de hoofdstand en de rompstand aanzienlijk ver-
slechteren. Tijdens naaien aan Iagere tafels is het ervaren

Iichamelijk ongemak groter, en het algemeen oordeel van naai-
sters over lagere tafelhoogtes ongnrnstiger.

Van de drie onderzochte tafelhoogtes lijkt de hoogste tafel (5

cm boven ellebooghoogte) nog het beste. Dit komt overeen met de

gemiddelde huidige tafelhoogte. De huidige tafelhoogte ten op-

zichte van ellebooghoogte lijkt echter zodanig te zijn ontstaan

dat bij een vaste (vrij lage) tafelhoogte een te lage stoel-
hoogte is gekozen, hetgeen ongnrnstig is voor de voetpedaalbedie-

ning.
Het huidige onderzoek biedt aanknopingspunten voor aanbevelingen

ten aanzj-en van de instelling van naalwerkplekken in de meubel-

industrie. Allereerst moet daarbij nadruk worden gelegd op het

belang van een individuele tafelhoogte voor iedere naaister.
Daarbij moet er op worden gewezen dat een juiste tafelhoogte ten

opzichte van de elleboog niet mag worden gerealiseerd - zoals in
de praktijk lijkt voor te komen - door verhoging of verlaging
van de stoel zonder daarbij de tafelhoogte te veranderen. De

verandering moet worden verwezenlijkt door verandering van de

meerdere werkplekinstellingen. Hiervoor moet in het algemeen een

monteur beschikbaar zijn. De procedure voor het instellen van de

werkplek is dan als volgt (zie ook Figuur 25).
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Fiquur 25. Aanbeveling voor het instellen van de naaiwerkPlek'

Volgorde van in§t€llon:

1 VOETPEDAAL
2 SÍOELHOOGTE
3 TAFELHOOOTE
(Tiidanc het inst€llon

rechtop zitton)
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d. lro.l tuaa.n voct cn ondaóail 90 gÍtd'n L

[àl sroslxooore
ïOantg hrtclcn dat d. hoek
ven hot ondoÍboen mat hot
bovonboon tulton
gS on 135 graden lo

[ï rereLeovENKANr
E-cm boven €llobooghoogto

algomoon: VARIEER DE WERKHOUDING

l-. Instelling voetpedaal' De naaister neemt Plaats achter de

naaimachinetafel,zodatdenaaldgoedzichtbaaris'Voorhet
instellenvanhetvoetpedaalisdePrecj.esestoelhoogtenog
niet belangrijk. Indien het voetpedaal voor de snelheidsrege-

linginstelbaariswordtditpedaalindwarsrichtingvoorhet
bedienende been geplaatst' Wat betreft de diepte wordt het

pedaal,voorzoverdebeenruimteendeverbindingtussenvoet.
pedaal en electromotor dit toestaan' zovet mogelijk onder het

tafelblad geplaatst' De voet wordt op het pedaal geplaatst'

De pedaalhoek wordt zodanig ingesteld dat bij stilstand van

de machine het enkelgewricht in de middenstand staat (hoek

WEBKSTOEL

zitthghoogte moat lnstolbeaÍ zlin
rugldlífig goaít ltoun laag ln de rug
goan aÍrnbunhg
geon wl.bn
dÍaalbaaÍ
zachte bekledlng
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tussen voet en onderbeen ongeveer 90 graden). Vervolgens

wordt de stoelhoogte op grond van deze voetstand ingesteld.

2. Instelling stoel. De stoel moet draaibaar zi3n, mag geen

armleuningen hebben en mag niet voorzien zijn van wielen.

Stoelzitting en rugleuning moeten in hoogte instelbaar zijn.
De rugleuning wordt zodanig ingesteld dat laag in de rug

steun wordt ondervonden. De stoelhoogte wordt zodanig inge-

steld dat de bediening van het voetpedaal nauwkeurig en ge-

makkelijk gaat (hoek tussen onderbeen en bovenbeen 95-135

graden) .

3. Instelling tafel. In rechtopzittende houding met de bovenarm

recht naar beneden en de onderarm horizontaal wordt de elle-
booghoogte gemeten ten opzichte van de grond. De bovenkant

van het tafelblad wordt nu 5 cm daarboven geplaatst.

De bovenstaande j-nstelling van de werkplek moet worden gezien

als de uitgangspositie. Indien gewenst kunnen daarin naar ver-

Ioop van tijd veranderingen worden aangebracht. De genoemde

aanbevelingen zijn toepasbaar voor werkplekken met instelmoge-

Iijkheden, en die steeds door vaste medewerkers worden gebruikt.

Het gaat hierbij om een groot gedeelte van de naaiwerkplekken in
de meubelindustrie.

Uit het onderzoek is gebleken dat zelfs met bovengenoemde inge-

stelde individuele werkplek de werkhouding nog verre van optj--

maal is. Vele werkplekken bezitten naast de instelbaarhe.id van

de tafelhoogte ook een j-nstelmogelijheid voor de hellingshoek

van het tafelblad. Door onderlinge aanpassing van zowel tafel-
hoogte als tafelhelling en voetpedaal-diepte kan wellicht een

verdere verbetering worden bereikt. Een aanvullend onderzoek

hieromtrent is inmiddels geformrleerd en zal in de loop van 1988

van start gaan. Het verdient daarom aanbeveling om voor deze

werkplekken de hierboven gegeven aanbevelingen oP te vatten als

voorlopj.ge aanbevelingen. Definitieve aanbevelingen voor dit
soort werkplekken kunnen worden opgesteld na afronding van het
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aanvullend onderzoek'

Naast verdere aanpasingen van de huidige werkprekken is ook een

korteverkenninguitgevoerdnaarmogelijkhedenomgeheelnieuwe
naaiwerkplekkenteontwikkelen.Inhetbuitenlandzijnhierom-
trentalenigeontwikkelingengaande'UitDuitsland'Denemarken
enFinlandkomenberichtenvanwerktafelsmetééntafelkolom
waaraan de motor zodanig is geplaatst dat er veel vrije been-

ruimteis.DeinFinlandontwikkeldewerktafelshebbenschuine
gedeeltesophetwerkblad.InZwedenzijnnaaiwerkstoelenont.
wikkeldmetingebouwdevoetpedalenvooreenbeterebeen-en
voetstand.overdebruikbaarheideneffektiviteitvandezeop-
Iossingen zijn
wogen kan worden

op dit moment weinig gegevens voorhanden' Over-

om in samensPraak met de confectieindustrie de

mogelijkheden voor ontwikkeling van geheel nieuw

werkplekken in Nederland nader te onderzoeken'

ontworPen naai-
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4. ALGEMENE CONCLUSIES EN MNBEVELINGEN

In het onderzoek 'vermindering fysieke belasting in de meubelin-

dustrie' heeft het accent gelegen op het benutten van bestaande

mogelijkheden. Zowel het onderzoek naar stahulpen en heftafels
als het onderzoek naar het gebruik van de instelmogelijkheden

van naaiwerkplekken heeft geleid tot basismateriaal voor een

voorlichtingsactie gericht op de betrokkenen in de meubelindus-

trie. Het verdient aanbeveling dat de StÍchting Sectorbeleid

Meubelindustrie op basis van de resultaten van het onderzoek

voorlichtingsbladen samenstelt en uitbrengt over stahulpen,

heftafels en naaiwerkplekken. Wat betreft het laatste voorlich-
tingsblad Iijkt het wenselijk dit een voorlopig karakter te
geven in verband met het geplande vervolgonderzoek.

Wat betreft stahulpen dient de voorlichting primair gericht te
worden op de bedrijfsleiding of anderen die verantwoordelijk

zijn voor de aanschaf van hulpmiddelen. Hierbij zal het accent

moeten liggen op het weslnemen van misverstanden over de nadelen

van dit hulpmiddel. Het bedrijf zal zelf een keuze moet maken

wat betreft de meest geschikte stahulp voor de betreffende werk-

zaamheid. Een aantal keuze-criteria moet i-n de voorlichting
worden opgenomen. Gewezen dient te worden op de mogelijke ge-

vaarlijke situaties bij gebruik op ongeschikte vloeren. Ïn para-

graaf 2.3.2 staat vermeld welke detail-informatie de voorlich-
ting zou moeten bevatten.

Wat betreft de heftafels komt uit het onderzoek naar voren dat

deze hulpmiddelen aI vrij veel en met succes worden toegepast.

om het gebruik nog verder te stimuleren kan voorlichting worden

gegeven aan bedrijfsleiding of anderen die verantwoordelijk zijn
voor de aanschaf van deze hulpmiddelen. Uit het onderzoek komt

naar voren dat er nauwelijks belenoneringen zijn voor aanschaf en

gebruik van heftafels. In tegenstelling tot de stahulpen is
echter de belangrijkste belenunering de hoge aanschafprijs. De
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voorlichting zou daarom wervend moeten zijn waarbij de nadruk

wordt gelegd op de voordelen' Tevens zou te overwegen zijn om

subsidie-geldenbeschikbaartestellenvooraanschafvanhefta.
feIs.
Watbetreftdeoptimaleinrichtingvandewerkplekvannaaj-sters
dient de voorlj-chting primair gericht te zijn op de naaisters

zeLf.Deaanbevelingenstaanvermeldinhoofdstuk3.5enbetref-
fenhetgebruikvandeinstelmogelijkhedenvantafel,stoelen
voetpedaal.Eerstdientdestoelzotewordeningestelddatde
voetpedalengemakkelijkkunnenwordenbediend.Degebruikerzal
daarvoor zelf een hoogte moeten kiezen; meestal is de stoel vrij

gemakkelijk instelbaar' Nadat de stoel is ingesteld moet de

tafelhoogte 5 cm boven ellebooghoogte worden gekozen' Dit moet

geschiedendooreenmonteuromdatdeinstellingzeLÍmoeilijk
gaat,terwijlbovendiendeverbindingtussenmotorenvoetpedaal
moetwordenaangepast.Voorwerkplekkenmetinstelmogelijkheid
van de tafelhelling hebben de aanbevelingen een voorlopig karak-

ter die na uitvoering van het aanvullend onderzoek waarbij ook

de helling van het werkblad is betrokken' tro9 aangepast kunnen

worden.

In aIIe voorlichtingsakties dient naar voren te komen dat het

hierslechtsgaatomeenbeperkteverbeteringvandearbeidsom-
standigheden.ookaanstructureleverbeteringenzoalsverander-
ing van de werkplek of de werkorganisatie zaL moeten worden

gewerkt,hoewelhiervooropditmomentconcretegegevensont-
breken.Hetgebruikvanhu}pmiddelenenhetbenuttenvaninstel.
mogelijkheden van het werkmeubilair kunnen vaak wel een belang-

ri:ketussentijdseverminderingvandebelastingopleveren.
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