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A.T.H. Hendrlx en M. van der Schllden, allen medewerkers van het IMAG en
V.H. Hlldebrandt van het NIPG-TNO. BiJ deze wil lk hen hartelÍJk danken voor
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zonder de welwlllende medewerklng van een aantal onderneners en werkneners ln
de glasgroenteteelE Ín de oogevlng van 's-Gravenzande en de tuinbouwvoorllchter
ln deze reglo H. Cuscers.
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INLEIDING

Binnen het project: "De ontwlkkellng wan een preventleprogranrma voor
aandoenÍngen van het bewegingsapparaac ln de agrarische seccoren" ls een
onderzoek uitgevoerd naar de rlsico's voor aandoenlngen van heE
beweglngsapparaat bU wèrkenden ln de teelt van eenmallg oogstbare gewassen
onder glas. TegellJkertlJd is hec voorkomen van deze aandoeningen onderwerp van
een postenquete ge\reest, waarvan ln een aPart raPPort verslag wordt gedaan. In
deze enquete ls de gehele glasgroenteÈeelE betrokken. In de eerste
hoofdstukken van dit rapport worden ook de Eeelten van vruchtdragende gewassen
betrokken, zodat. de werkenden in deze teelten a1s conÈrolegroeP kunnen
functÍoneren binnen dit deel van heÈ onderzoekproJect. In hoofdstuk t wordt de
glasgroenteteelt om deze reden in hec geheel besproken. In de eerste paragraaf
wordt een beknopte beschrlJving gegeven van deze bedrlJfstak. In paragraaf
twee worden de bedriJfsgebouwen en de daardoor bepaalde werkomstandigheden ln
algemene zLn beschreven. Paragraaf 3 geeft een overzlcht van de bewerklngen
dle ln de glasgroenteteelc plaaEs vinden, waarbij tevens een globaal lnzicht
wordt gegeven ln de tiJden, die aan deze bewerkingen worden besÈeed. In
hoofdstuk 2 worden de onderzochte rislcofactoren besproken en in hoofdstuk 3

worden de hlerblJ gebrulkte methoden van onderzoek behandeld. In de
hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 worden de belangrlJksce bewerklngen ln de teelt van
eenmallg oogstbare gewassen nader uicgewerkt. In hoofdstuk 8 wordt een
samenvetting van de voornaamsEe conclusies gegeven. In biJlage A ls de
verklarlng van een aanÈa1 gehanteerde anatomlsche en pathologische begrlppen
opgenomen, In de tekst wordt hlernaar verwezen neÈ (A).

HOOFDSTI'K 1 GIASGROENTETEELT,

INLEÍDING

In dlc hoofdstuk wordt een beschrlJvlng gegeven van de gehele glasgroenteteelt,
achtereenvolgens komen aan de orde: de bedrlJfstak, de bedriJfsgebouwen en de
daardoor bepaalde werkomstandigheden en Eenslotce de ultgevoerde bewerklngen.

]-.1 DE BEDRIJFSTAI(

Groente wordt in Nederland op een grooÈ aantal bedrlJven geteeld. Deze
bedrlJven vallen ulÈeen in twee soorten: de glesgroente-bedriJven en de
vollegrondsgroente-bedrlJven. Het essenEiele verschll Èussen deze soorten
bedrlJven ls de omgeving waarln de groenEen worden geteeld. Blj de
vollegrondsgroenteÈeelt gebeurt dit in de open lucht en blJ de glasgroenteteelt
ln kassen. Een aantal bedrlJven teelt zowel groente ln de open lucht als in
kassen,
Het produkt, groenÈe voor de menselijke constrmPÈle, wordt via het
velllngsysteen afgezat en bU de glasgroenceÈeelt ts 75 t hlervan voor de
exPort bestend.

Op clrca 7500 bedrUven wordt glasgroenteteelt bedreven, clrca 6500 hlervan
hebben hun belangriJkste lnkomsten ult deze Èeelt, In tabel 1.1 wordt een
overzichE gegeven van bedrijven ln de glasgroenteteelt. Hlerln zlJn alleen dle
bedriJven opgenomen, dle ult de produktle ln deze tak hun belangrlJkste
inkonsten halen. De oppervlakte van het bedrijf hangt samen IDet de
mechanlsatiegraad, de mate van arbeldsdeling èn het aantal nedewerkers (vier a

zes medewerkers per hectare).
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Tabel. 1.1 GlasgroenÈeteelt bedrlJven met een onderverdeling naar oppervlakte.
(cBs,/LEI 1988)

oppervl. (ha) | 0.01 - O.25 | 0.25 - 0.5--l-------t-
bedriJvenl1919l1026

0.5 >2 | EoEaal 
I

t-----------l
254 | 6492 I2042 t25L

In hec algemeen hangc de oppervlakte van het bedriJf eveens sanen mec de
gewassen die geteeld worden. Bepaalde gewassen worden voornamellJk op kleine
bedrlJven geteeld, zoals aardbel en augurk. Gewassen als tomaaÈ, paprika en
komkomner treft men vooral aan op grocere bedriJven. In tabel 1.2 wordt een
onderverdeling gemaakt naar bedrljfsgrootte en ger,ras. De EoÈalen van deze
tabel stemmen nleÈ overeen meE de totalen van cabel 1.1 omdat op sommige
bedrlJven meer gewassen worden geteeld. Deze bedrljven zljn in tabel 1.2 dubbel
geteld. Onder de overige gelrassen ln tabel 1.2 zljn met narue de eenmallg
oogstbare gewassen zoals sla , andlJvie, splnazle, radljs enz. samengevat.

Tabel 1.2. Glasgroenteteelt bedrijven onderverdeeld naar gerras en oppervlakte.
(cBs/LEr 1988)

oppervlakte (ha. ) tocaal

0.01 - | 0.2s
o.25 I 0.50

--t--------
7L4 | 119
136 | r33
te7 | r38
LL2 I 45
288 | 196

1447 | 632
--t--------

2894 | 1263

--------l
opP. I

(ha. ) I

0.5
t

1-
.,.:.

7

225
L02
651
173

115 8

>22 bedr.

----l
aardbel
augurk
komkommer
paprlka
Eomaat
overlge

26
90

368
L59
739
573

36
28

116
22

8s9 L26 I

366 131
964 734
446 352

L990 L822
2847 1048

;;;;;i 1955 2O2 | 7472 42L3

In de lnleldlng ls reeds de onderverdeling in vruchtdragende en eennallg
oogscbare gewassen gebrulkE, DlÈ onderscheid ls vooral van belang voor het
karakEer van de werkzaamheden, dle verrlcht dlenen te worden. In Èabe1 1.3
worden een aantal hiermee samenhangende kenmerken van de gewassen weergegeven.
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Tabel L.3. Gewaskenmerken van vruchEdragende en eenmalig oogstbare gewassen.

kenmerk vruchtdragend eenmalig oogsÈbaar

gewassen

teeltduur

lengte oogstperlode

gewasverzorging

werkhoogte

veruarmí.ng

substraat

planËperiode

aantal planten per
vierkance meÈer

produktle per plant

aantal teelten per
J aar

tomaat, komkommer,
augurk, paprika,
snijboon, aardbel ,

auberglne enz.

18 - 52 weken

1 - 10 maanden

lnlensief,wekelljks

2 - 1.5 meter
(m.u.v. aardbeí)

sterk

65 t van de bedrÍjven

december - maarE
en Juni - augusEus

1.5 - 3

(aardbel 8 -10)

toÈ 50 kg.

maximaal 2

sla, andlJvie, radijs
spinazie, bloemkool,
postelein enz.

3 - 12 weken

eenmalig

nlet noodzakellJk

10 - 50 cencimeter

licht of niet

niet

hele jaar

Èot 2 kg.

Eor 10

30010

BIJ de belangriJksEe vruchtdragende geÍrassen (comaat, komkommer enz.) ls men de
laatste Jaren overgeschakeld van heC telen ln de grond naar heÈ telen oP

substsraac (sceenwol). Het gemlddelde produktleniveau ls hlerdoor behoorllJk
gestegen. Dlt heeft een verdergaande speclallsacle voor wat betreft het
geteelde produkt en daarmee ook de nerkzaamheden mogeliJk gemaakÈ. BfJ de
teelc op subscraac ls de bewacerlng en bemestlng van het ge\ras aan veel nauwere
trenzen gebonden, hetgeen tot een toename van het gebrulk van computergesEuurde
systemen heeft geleld. Technlsche ontwikkelingen blnnen de bedrlJfstak spelen
zlch verder af op het terrein van de kassenbouw, waarbij de llchtdoorlatendheid
een prlnalr aandachÈspunc is. De technologlsche veranderlngen van de laatste
Jaren zlJn gepaard gegaan met een voorÈschrlJdende arbeidsdeling (Teminga
1986). EnerzlJds ziJn door mechanlsering deeltaken ontstaan die een
rouclnematlg karakter dragen en die (nog) nlet worden gemechanlseerd,
anderzlJds ontstaan of bllJven Eaken die meer kennls verelsen, zoals het
klaarmaken ven de voedingsoplosslng voor de substraatÈeelt. Het werk ln de
glastulnbouw wordt neer dan in andere agrarlsche sectoren als te eenwoudig en
nlet boelend ervaren (Landbouwschap 1985, Tammlnga 1986).
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I.2 BEDRIJFSGEBOIJIíEN EN FYSISCHE EN CHEMISCHE ARBEIDSO!.{STANDIGHEDEN

De Eeeste gebrulkte kassen ziJn van het Venlo-type, deze hebben kappen van 3.2
of 6.4 rDeter breed. De lndellng ls in het algemeen als volgt: de kas Ís
langwerpig meE een hoofdpad ln hec mldden. Aan de korte zude van de kas ls een
schuur aangebouwd. In hec algemeen laac deze lndellng korte transportafstanden
Èoe Èot aan het ntddenpad, zodai het manueel verplaatsen van lasten
1s gemlnLmallseerd.
Het klimaat in de kas wordt geregeld meË behulp van een compuÈer, deze bestuurt
de verwarmlng en de ventilatle. Verwarming kan op een aanEal verschlllende
nanleren plaaËs vlnden: mec behulp van een op aardgas gestookte waterkeÈel, meE
heteluchtkachels, en met behulp van zogenaamde CO2 kanonnnen, dit ziJn kleine
heceluchtkachels dle ln de kas hangen. Op de bedriJven waar meË een waterketet
wordt verwarmd ls de kas voorzlen van een net van verwarmingsbuizen, dle als
bulsrall gebruikÈ kunnen worden voor transporÈ op zogenaamde bulsrailwagens.
Het Berdas kriJgt water met behulp ven een leldlngnet met sproeiers, dle het
water over of onder de planten verdelen. Het gebruik van een druppelsysteen
voor de bevloeiing neemË toe. Bij een dergelljk systeen zijn slangen op de
grond in de kas gelegd, via welke ledere plant afzonderlijk van watser wordt
voorzlen. De planEen onEvangen met het water dlrect de benodlgde
voedlngsstoffen. Deze zijn daartoe in bakken met \,rater opgelost. In veel
kassen ls een energiescherm aangebracht, mec als doel de ultstrallng van rrarnte
gedurende de nacht te vermlnderen. VruchÈdragende gewassen worden op riJen
uitgeptant, zodanig dat er een pad tussen overblij ft om de benodlgde
werkzaamheden aan het gewas te kunnen verrlchten. BU de ueesEe andere
gewassen wordt de gehele kas volgeplant, omdat nen hlerblJ slechcs ln
ultzonderllJke gevallen Èussen het gewas hoeft te werken. BiJ de oogst worden
dan alle planten "voor de voec'r geoogst. De schuur wordt gebruikt voor het
sorteren en velllngklaar maken van de geoogste produkten. Soms lrordt het
produkt tiJdellJk opgeslagen in een koelcel welke zlch ln de schuur bevlndr.
Verder wordÈ de schuur gebrulkÈ voor de opslag van materlalen. Aan of ln de
schuur ls een ruimte gebouwd voor de verwarmingsketel. De bakken waarin
voedlngssÈoffen meË het wacer worden gemengd bevinden zlch ln het algemeen ln
een aparte aan de schuur vastgebouwde rulmte. DlÈ geldt ook voor de conputer
en andere regelapparatuur.

De werkzaamheden sorden vriJwel uiEsluitend blnnen de bedrlJfsgebouwen
verrlchÈ. Hlerdoor ziJn de kLimaatomstandigheden waaronder moet worden gewerkt
In het algemeen redellJk Ee noemen. Dlt geldt zeker voor de verwarnde
bedrlJven. In warme perloden kan de cemperatuur echter tot ongewenste hoogte
oplopen (ca. 30 graden). Dlt gaat veelal gepaard net een hoge luchtvochtigheld
(ca, 80t), waardoor het klimaat onaangenaam 1s om ln Ee werken (Tanrninga 1986).
0p de nlet-velararnde bedrlJven (ongeveer een kwarÈ van de cotale oppervlakte)
kan de cemperatuur in de lrinter toÈ het vrlespunt dalen. BIJ het werken 1n de
schuur zlJn de kllnaatomstandigheden ln het algeraeen goed. De gewasbescherrning
gebeurt nog voor een gedeelte op chemische wljze, hoewel een toenenend gebrulk
wordt genaakt wan blotogische bestriJdlngsmethoden. BiJ het spuLten en
vernevelen ln een afgesloÈen ruinte ls de kans op huidkontakc BeÈ of inadenlng
van de nlddelen relatlef grooc. Beschermende kleding ls mede gezlen de sons
hoge tenperaturen hinderlljk. Deze \.rordt dan ook ln lang niet alle gevallen
gebruikt (T.minga 1986, v. Genderen et al. 1983). BIJ het werken tussen de
vruchtdragende hoogopgaande geÍrassen ls de kans op kontakt met de planten zeer
groot, hierdoor kunnen huldlrritatles onEstaan. BIJ hec klaar naken van de
steenwol voor de teelt op subscraat kan blootstelltng aan het sÈof hlervan
optreden. Ultlaatgassen van verbrandingsmotoren van machlnes en trekkers
bliJven ln de besloten kasrulrnte lang hangen. In cabel 1.4 worden klachten-
percentages van een aantal omgevingslnvloeden weergegeven. Deze clJfers ziJn
afkomstig ult het onderzoek van Tarnminga (1986) dat betrekklng heeft op de
gehele glastulnbouw.
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Tabel 1.4. Percentages van werkenden die hinder ondervlnden van
ongevingsfactoren,

.:T::li:9::::::: _

1. warnte
2. geluld
3. koude
4, ulËlaatgassen
5. stof
6. vochtlge lucht
7. tocht
8. trlllingen

ondernemers

63
31
2L
20
18
l5
15
t2

I

-l
I

I

I

I

I

I

I

I

werknemers

67 .5
22.5
15
20
22.s
20
15
2.5

1.3 BEWERKINGEN IN DE GIASGROENTETEELT

In deze paragraaf wordt een overzichc gegeven van de bewerkingen dle in de
glasgroenteteelt plaats vinden. In het eerste deel wordts een globale
beschriJving geven van een aantal bewerkingen zoals dle achtereenvoLgens blnnen
een teelt worden ultgewoerd. In het tweede deel worden voor een aantal groePen
gewassen de speclfieke bewerklngen beschreven. TenslotÈe wordt enlg lnzlcht
gegeven tn de tljd die aan de verschlllende bewerklngen wordt besteedt. De

bewerklngen, dle biJ de teelt van eerunalig oogstbare gewassen van belang ziJn
worden verder ultgewerkt ln de volgende hoofdstukken.

GRONDBEIIERKING

BIJ de teelt tn de grond dlenÈ deze te worden gesplc of gefreesd. Dlt wordt
gedaan met behulp van een een-asslge Erekker of een twee-asslge crekker, het
laetsÈe vrlJwel a11een door loonwerkers. De spa en de hark worden weI gebrulkt
voor heg blJwerken van de ulCelnden van de bedden, omdat de ruimÈe te beperkt
í.s om deze meÈ de trekker te bereiken. Om ziekten van het gewas door besnettlng
van de bodem te voorkonen rrordt de grond ongeveer een maal per jaar ontstret.
Dit kan gebeuren door middel van sEoom of oP chenische wLlze door
gespeclallseerde bedriJven. Dit laatste gebeurt het meest, maar onder lnvloed
van mllieuwetgevlng ls een verschulvlng naar het gebrulk van stoom te
verwachten.

Blj de ceelt op substraat wordt de bewerking van de grond ultgevoerd door
gespecialiseerde bedriJven. De werkwiJze wljkc sterk af van dle blJ de teelt ln
de grond. HierbiJ lrordt de grond geegallseerd en afgedekt mec folle waarop de
steenwol, eveneens in plasEic verpakt, wordt geplaatsÈ' Door het
gespeclallseerde karakter van de bedrljven die dit werk verrichten beschikken
zlJ ln het algeneen over voldoende hulpmlddelen voor EransPort van de
materlalen.

I{ATER. EN HESTVOORZIENING

De beoesting geschiedt ln heÈ algemeen via het water. Alleen het klaarnaken van
de oplosslng ls nog handwerk. HterbtJ moeten zakken van 50 kg' worden
gehanteerd. Dit werk verelsE veel aandachc daar de doserlng nauwkeurig dÍent
Ëe gebeuren. Op bedrlJven eraar in de grond wordÈ geteeld, vindc ln het begin
van de teelt nog wel bemestlng met de hand, door ultstroolen van kunstnesE,
plaats.
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De planten worden gekocht van speciale opkweekbedrlJven, waardoor op het
bedriJf zelf niet hoeft te worden gezaaLd,, verspeend en opgepot. Een
ultzondering hierop 

^ 
vormt radlJs, dlE wordt namellJk door loonwerkers gezaald

omdaÈ hÍervoor een speclale rnachine noodzakellJk ls. De ln kleipotJes
opgekweekte planten worden ln kratren op pallers aan het bedriJf geleverd. De
kratten worden In de kas verspreld, waarna de planten handrnaclg ln voorgestoken
geten ln de grond of de steenwolmaË worden geplaats!.

GEWASVERZORGING

BfJ de gewasverzorglng treden grote verschillen op tussen de vruchtdragende en
de niet-vruchtdragende gewassen. De werkzaanheden bU de nieÈ-vruchtdragende
gewassen ziJn beperkt tot de gewasbeschermlng en de water- en mestvoorzienlng.
De vruchtdragende gerrassen vragen veel meer aandacht. Werkzaamheden die hterblJ
moeten worden verricht zljn het Èoppen van zijscheucen, hec bladbreken, het
lndraaien enz. Dlt beÈreft sterk repeEltieve handarbeld. De gewasbeschernlng
blj deze groep gewassen geschiedt veelal langs biologische weg, meÈ behulp van
roofmljÈen en sluipwespen. Indlen nodig wordt dic aangevuld mec chemische
bestrlJding met behulp van een rugspuÍt.

OOGST

De niet-vruchtdragende gewassen worden vaak ln eenmaal geoogsÈ. Meestal wordt
hec produkt hierblJ meteen verpakt. De oogsE gebeurt ln geknielde of gebukte
houdlng. BIJ hec transport ln de kas worden de geoogste produkten gedragen en
daarblJ wordt gebrulk gemaakt van kruLwagens en rallwagens. BfJ de
vruchtdragende gewassen wordt de vrucht door mi,ddel van plukken of snlJden van
de plant gehaald. De vruchEen worden opgeslagen in een op een karretJe
geplaatste krat. Nadat zo een heel bed geoogst 1s wordÈ het karretJe naar het
mlddenpad gereden, waar de vruchcen worden overgeladen of de krat op een pallet
wordc geplaatst.

SORTEREN EN AFLEVERINGSKIIAR MAKEN

Daar het produkt van de nieE-vruchtdragende ger.rassen meestal dlrekt ln het
velllgfust verpakt wordt clJdens heE oogsEen, behoeft hieraan ln de schuur nlet
veel werk meer te worden verrichc. Een ultzonderlng hlerop wordt gevornd door
de wortelgewassen zoals radijs. Deze moeEen schoon gemaakt worden hetgeen meÈ
de hand of met een spoelmachine kan plaatsvlnden. Vruchten dlenen ln bljna
a1le gewalleÍr te worden gesorÈeerd. HierbiJ wordÈ gebruik gemaakt van machLnes
dle op naat of gewlcht sorteren; ook het sorEeren op kleur, tebeurc steeds Deer
nachlnaal. Het sorteren op kwallÈett is nog steeds handwerk evenals het
verpakken en het afwegen. Na het verpakken worden de produkten op een pallet
ln de koelcel opgeslagen of dlrekt naar de veillng afgevoerd.

ONDERHOUD

Het onderhoud wordt grotendeels door de elgen nedewerkers ultgevoerd. A1leen
het onderhoud en reparatie van regelÈechnische apparatuur rrordt uitbesteed.
ook het onderhoud van de schuur, de kassen en s1oÈen lrordt in eigen beheer
ultgevoerd ln nlnder drukke perÍoden.

MANACEUENT

Het managenenÈ wordt door de ondernemer ultgevoerd. Ult heÈ oogpunt van fysleke
belastlng ls dlt een taak dle van welnig belang kan worden ge"àht. Reden waarom
deze taak verder buiten beschouwlng blUft.
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1.3.1 BET{ERKINGEN BIJ DE TEELT VAN EENMALIG OOGSTBARE GEWASSEN.

De eennallg oogstbare gewassen of nlet-vrucht dragende gelrassen zlJn in Èwee
groepen onder te verdelen, namellJk de plant- en de zaaÍgewassen. Tussen de
belde groepen zlJn wat de arbeid betreft wellswaar veel overeenkonsten aan te
wlJzen, toch is een aparÈe bespreklng hier op zlJn plaats, Zoals de naam al
zegt wordt de eerste groep geplanE en de tweede gezaald, hetgeen op het geheel
van de bewerkingen een sÈerke lnvloed heeft.

De plantgewassen Í.rorden als klelne planten van een plantenkweker becrokken. Na
de grondbewerkÍ.ng worden de planEen al of nlet met behulp van een plantwagen
ultgeplanc. Het werk bestaac hierna lot aan de oogst slechts ult mest- en
watervoorzienlng, gewasbeschermlng en kllmaatregeling. BIJ de oogst erordt heÈ
produkt net een mes of schaar van de worEel gescheiden, schoon gemaakt, meestal
dlrect ln een plastlc zak en daarna ln een kartonnen doos of houten krat
verpakt. Deze handelingen worden achtereenvolgens door dezelfde persoon
verrichÈ. De vol1e dozen worden naar het middenpad getransporteerd en van daar
op een pallet naar de schuur meÈ behulp van een hefÈruck. Het oogsten gebeurt
In bi.Jna alle gevallen in een keer In een afdellng van de kas. Na de oogst
worden bU de grondbewerking voor de volgende teelt de planteresten door de
grond gewerkt.

Het zaaien van de zaaLgewaasen, zoals radlJs en wortel, wordÈ gedaan door eea
loonwerker. Tot aan de oogsË bestaan de werkzaamheden eveneens slechËs uiE
verzorglng en beschermlng van het gewas. Het gaat hÍerb{ om gewassen Íraarvan
de wortel het voor consumptie geschlkte deel is. BfJ de oogs! worden deze meÈ

de hand ult de grond getrokken. Het produkt wordt ln de meesEe gevallen net
behulp van een elastlekJe opgebost en vervolgens ln een krat verpakt en naar de
schuur getransporteerd. Ín de schuur worden de produkten met behulp van een
spoelmachlne schoon gemaakt. In verband mec bodemziekten worden de
planteresten meestal verwijderd neE behulp van een hark, waarna de grond lreer
wordts bewerkt voor de volgende ceelÈ.

1.3.2 BEWERKINCEN BIJ DE TEELT VAN VRUCHTDRACENDE GEIíASSEN

Bijna aIle vruchÈdragende gewassen groelen hoog op. Een ulËzondering hierop
vormt de aardbel welke maxlmaal 30 cm. hoog wordÈ. De hoogopgaande gewassen
worden gezamellJk besproken daar de bewerklngen veel overeenkomsten vertonen.

De hoogopgaande gewassen kunnen in de grond of op substraaÈ worden geteeld. In
het begln van de teelc heeft diE een aancal afwiJkende bewerkingen tot gevolt.
BiJ de teelt ln de grond moeÈ de grond eerst met behulp van een frees los
worden gemaakt, !'raarna de planÈen worden ultgeplant. Na de teelt worden de
planten ult de grond getrokken en wordt de grond opnleuw gefreesd. BfJ een
teelt ln substraat wordt de grond door een loonwerker geegallseerd en
geproflleerd (om de water afvoer te bevorderen). Vervolgens wordt de grond nec
folle afgedekt. Op de folie Í.rorden de met plastlc omhulde steèftrolmatten
geplaatst. In het plasElc oruhulsel snlJdt men met een eenvoudlg rnechanisch
hulpnlddel gaten rraar de planEen op worden geplaatsc. In heÈ gat wordt tevens
een druppelaar gestoken, waarmee de plant van qrater wordt voorzien, BIJ hec
ultrulnen van de kas na de teelÈ worden de plancen van de matten losgesneden en
worden belde afgevoerd.

Na het ultplanten worden Èouwen aan een horlzontaal gespannen draad boven ln de
kas bevestigd. Hleraan worden de planten vastgemaakt. Naarmate de planten
hoger opgroelen dienen ziJ opnieuw ln het Eouw te worden ingedraaÍd otr ze te
ondersËeunen. BiJ dic indraalen worden uegeliJkertlJd ongewenste uÍtlopers van
de plant afgeknepen. Men bliJft de plancen lndraalen tot zU de draad boven in
de kas bereikt hebben. Hlerna laau men de plant eventueel naar beneden toe
doorgroelen.
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Ter bevorderlng van de vruchEzeEÈlng worden de bloemen blJ tomaten meË een
zogenaamde trostrlller geËrild of met een groeistof bespoten. Om de 1lchwa[ op
het gewas te bevorderen wordc vaak een gedeelte van het blad verwlJderd,

BiJ heÈ oogsten haalt men de rtJpe vruchCen van de plant. Deze worden ln een
krat gelegd welke met behulp van een karretJe door de oogster wordt meegevoerd.
volle kratcen worden op het mlddenpad ln een voorraadwagen geleegd of op een
pallet geplaatst. De vruchten worden vervolgens naar de schuur afgevoerd waar
ze worden tesorteerd. HterbtJ wordÈ gebrulk gemaakt van een sorteernachlne, Er
wordt op maaË, kleur of gewicht gesorteerd. Nadat de vruchËen door de machine
zljn gesorteerd komen ze in opvangbakken ÈerechÈ, waat ze meË de hand verpakt
rrorden ln dozen. De gevulde dozen worden direct afgewogen en daarna op een
palLeË geplaatsc orn naar de veiltng te worden afgevoerd.

BfJ de teelt van aardbelen wljken de werkzaamheden sterk af van die biJ de
hoogopgaande gewassen. De pranten worden in de meesÈe gevallen van een
plantenkweker betrokken. Ze worden in de zomer op een zogenaamd wachtbed ln de
open lucht ulcgeplant. In het najaar worden ze machinaal geroold en ln de kas
ultgeplant. DlÈ ulcplanten gebeurt op bedden met daartussen een pad
waarvandaan alle werkzaamheden aan het gewas gebukt, geknleld of gehurkt worden
ultgevoerd. Na het planten behoeft het gewas welnlg verzorging. rn soranige
gevallen wordÈ een deel van het blad veggenomen. Het oogsten is zeér
arbeldslntenslef en vlndt vrijwer dagelijks plaats. De rlJpe vruchÈen worden
met de nagels van de planEen geknepen en dlrekt tn het vellingfust gelegd.
HlerblJ worden te kleÍne en afwlJkende exemplaren apart gehouden. Na het
oogsten worden de vol1e dozen naar het middenpad gedragen vaat ze worden
afgewogen. De afgewogen dozen worden naar de schuur getransporteerd. Na 2 tot
4 weken zlJn alle vruchÈen geoogsc, sraarna de grond erordt klaargemaakt voor een
nleuwe tèelt. De volgende teelc ls alElJd van een ander gewas, biJvoorbeeld een
van de hoogopgaande gewassen.

1.3.3 TIJDSBESTEDING VOOR DE VERSCHILLENDE BEIIERKINGEN

Om lnzlcht te geven ln de tijd die aan de verschlllende bewerklngen wordt
besËeed, wordc in deze paragraaf de arbeidsbegrotlng van een cnreetal woorbeeld-
bedriJven besproken. Deze voorbeeld-bedrlJven kunnen als een soort gemlddelde
worden gezien blnnen de glasgroenteteelE. Geen enkel besÈaand bedrlJf za]-
precles overeenkonen meE deze bedrijven, zlJ geven echter een redellJÈ beeld
van wat gangbaar ls blnnen deze bedrijfstak.

Het eerste voorbeeld-bedrlJf is eèn bedrlJf met een oppervlakte van 0.5
hectare, rraar ln de wintermaanden Èwee maal sla ,oràt geteeld ln de
zouermaanden een maal Ëonaten. op een dergetlJk bedrlJf rerken naast de
ondernemer drle losse krachten. In onderstaande Eabel ls de arbetdsbegroting
voor een dergellJk bedrlJf ulÈgewerkr.
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Tabel 1 . 5, Arbeldsbegrocing voor voorbeeld-bedrtJ f 1 (sla/tomaat) .

werkmethode manureÍl
per Jaar

uren
:/t m/a

2 maanden
l/a s/o

per
n/J n/d

grondbewerking
kunstmest strooien
plantgaten maken
planten Eonaten
planten sla
touw ophangen/vastmaken
gelrasverzortlng tomaten
vruchÈzeÈtlng bevorderen
oogsten Eomaten
oogstsen sla
ÈransPort tomaten
sorEeren Comaten
gewasb e s che rmlng
ulEruimen kas
veiling rlJden
onderhoud
management

35
10
10
55

160
50

655
165
590
68s

65
270

60
75

140
250
350

15
10
l0
55

10

90 70

279 73

342 t28

50
30 273
15 Bs

120
385

L2
50
20

I00
70 50 60

40 13
160 60
25 t5

75
55 15 20

100 50
60 50 60

EoEaal 3625 270 650 1011 624 430

UlÈ deze tabel blljkt een duidelijk zwaartepunt Èe llggen op het oogsten; over
het gehele Jaar wordt 30t van de manuren hieraan besteed en ln tlree
plekperlodes (maart/apr11 en november/december) aan het oogsÈen van sla
biJvoorbeeld ongeveer 65t.

Het tweede voorbeeld-bedrijf is een bedrljf van 1.4 hectare, waar hec hele
lang tomaten op subscraat worden geteeld. Op het bedriJf werken naasts
ondernemer vler vaste en zes losse medewerkers. In tabel 1.6 ls
arbeidsbegrotlng weergegeven.

Tabel 1.6. Arbeldsbegrocing voor voorbeetd-bedrtJf 2 (tomaat).

werkrnethode

J aar
de
de

I

I--------l
aanleggen steeftrol
plancen
Èouwen ophangen/vastmaken
gewasverzorglng
vruchtze ttr.ng bevorderen
oogsten
transporË
sorEerèn
gewasbes che rmlng
uitrulmen kas
velllng rlJden
onderhoud
managenent

uren Per 2 maanden
j/f n/a n/j j/a s/o

ma nuren
Per Jaar n/d

164
L26
280

14t6
tsL2
3486

350
t204
t82
448
2t4
200
728

84
659
280

448
567
10 60

126 112

39 56
t00 L0 10
LLz L26 L26

28

L96
1106 847
400 350
622 1196
s3 t22

L82 400
28 28

164
L26

422 24
114
666 L20
66 t0

242 38
70

358
368
882

99
342

28

56
10

t26

Èotae1 t2510 L263 2762 3135 2?69 L772 1309
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ulÈ Ëabel 1.6 blUkt naasÈ de oogsÈ een zwaarÈepunE op de gewaswerzorging tevallen, hieraan wordt 27t van het Eotale aantal rnanuren p.i i""r bestàed (aan
heÈ oogsÈen 28t).
In de tabellen 1.7 tot en met 1.9 worden de arbeldsbegrotlngen voor enkele
belangrLJke gewassen (s1a, radijs en Eomaac) gegeven. Dèzc taÈellen geven enlg
lnzlcht ln de tlJdsbestedlng op van deze voorbeeld-bedrlJven àfwf.itenaË
bedrlJven.

Tabel 1.7. Arbeidsbegrocing voor 0.1 hectare s1a.

werkmethode

grondbewerking
plancen
oogs Èen

I manuren per EeelE
t-----
l6
I 1s
164
t-----
I 8stotaal

lilll-i-l--i:::iï::-roEins voor 0 t hectare radrJs

werkmethode ....:::::::.::: :::i:.. _

5

74
11
4

grondbewerking
oogsten
spoelen
oprulnen plantenresten

cotaal

lllïi i-l- i:::ii:::rrotins voor 0.1 hecrare Èomaren op susbsrraar.

werkuethode manuren per teelt

aanleggen steenwol
planten
touwen ophangen/vastmaken
gewasverzorging
vruchtzett lng bevorderen
oogst.en
transporÈ
sorÈeren
gewasbes che rming
ulcrufunen kas

toÈaa1 8t2

94

I------l
I 26

9

20
244
108
249

25
86
l3
32

ult de tabellen L.7, -1.! en 1.9 bli.ikr dar biJ de reelr van eenmallg oogsrbare
gerrassen relaÈief veel tiJd aan her oogsren wordr besteed (ca. 17tí. írr isevenals het planten van deze gewasien werk, waarblJ op de knÍeen en gebukÈgewerkt moet sorden. BiJ de ceelt van vruchtdragende gérr"".r, overheersÈ ook
$e- gewasvetzorgrr.g (30t, oogsÈ 31t). Hlerbrj zal ln praats van srarlschebelasËing de sterk repetitieve manuele arbeld op de voorgrànd kunnen treden.vooJ de- aandoeningen van het bewegingsapparaat brJ werkenden ln de beldeteelten kan dit enkele impllcatles hebÈen, in die zln dat wellichc bU deeersce groep de klachcen van rug en knÍeen overheersen en blJ de tweede iroepde klachten ln de nek/schouder- en armregio. BtJ de analyse van rislco,s voorhet ontstaan van aandoeningen van nàt beweilngsappaiaat blJ de Ëeelt vaneerunallg oogstbare gewassen zal de oogsc speclafà aànaàctrt noeten-verkrlJgen.
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HOOFDSTUK 2. DE KEUZE VAI.I ONDERZOCHTE RISICOFACTOREN

INLEIDING

In de Ilteratuur ziJn een groot aanÈal utteenlopende oogeliJke oorzaken van het
oncsEaan van aandoenlngen van het bewcglngsappareaÈ veroeld. BiJ de beoordellng
van de rerkzaaraheden in de ceelÈ van eenoaltg oogsEbare geuessen ls een keuze
ult deze mogeltJke rlslcofacÈoren geoaakt. In dlE hoofdstuk wordc deze keuze
veranÈwoord

2. I ONDERZOEKSHODEL

De doerstelllng van deze fase ln hec onderzoekproJccÈ ls een lnschacrtng Èe
naken van de ouvang en aard van de fysleke wcrkbclasttng ln de gekozen
beroepsgroep. FacÈoren die van belang zlJn voor dc lnschaccÍng van de fysleke
belasclng vorncn een cooplex netuerk ven lnÈcractcrondc lnwLoeden.
Aandoenlngen van het bewegingsapparaac kenoerken zlch door hct fctc dat zLJ
zelden aan een oorzaak ziJn Eoe te schrlJven. Met naoc hct ontscaan van
rugklachten LlJkt nultl-condlcioneel bepaald. Hltdebrandt (1987) oaakt ucldlng
van de ln cabel 2.1 t eergegeven ln eptdeolologischc lÍteratuur aangeÈoondc
rislcofacCoren voor het oncstaan van rugklachÈen.
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Tabel 2.1. ln epldeolologlsch onderzoek vernelde
onÈstean,van rugklachten (Hlldebrandt

ri.slcofaccoren voor hec
t987).

WERKDT'I,'R EI{ IJERKTEI{PO

STATISCHE BEIASTING

statlsche houdlngen ln het algeaeen
zltcend rerk
staand werk
dragen
voorovergebogen houdlngen
re lken

DYNAI{ISCHE BEIASTING

' zwaar rlerk'
handarbeld
E111en
bulgen
draaLen
lopen
trekken/duwen
akute oaxlnale krachcsinspannlng
onverrrachÈe bewegtng
uicgltJ den,/vallen

IíERKOI{GEVITíG

cr111 lngen,/schokken
kI lnatolo glsche werkous tandl ghedcn

WERKINHOUD

korc-cycllsche arbeid
werkoncevredenhe 1d
monoÈoon werk
vereisÈe scholing

Voor het oncstean van klachcen van de arEen en de nek cen gevolge van heÈ r.rerk
heeft Kvarn3tro! (1985) een hypochetlsche nodel opgesteld, waarln soorcgelljke
rlstcofector.n zln ondergcbrachc. In flguur 2.1 ls dlt scheaa wcergegevcn, Een
dergeltJk schcor t.afÈ rclilsaer lnzlcht ln de nogallJke seoenhang van
oorzakcllJkc factorGn, [aat ls zccr couplex en als rlchclnt gevcnd voor een
ondcrzock nlat Èa h.nEcr.n.
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t"...,* I
I rÍi lf, Jrtrt I

I cvctrl I

:-
I lruíiclmr I

I *ors I

3rE i+1 .AtÉialr6

Flguur 1. HypoÈhctlsch oodel van relaties tussGn de rtslcofactor.n voor hcË

ontstaan van nck/aruklachccn votgcnr KvarnrÈroc'

Een opsomlnt van nogellJka rlslcofacÈoÍon, zoals gegcven [n Èabel 2.1 voldoec
nlet àls rlchtlnggevènd oodal voor e€n lnvcnÈariserend ondcrzoek. Evenain -

voldoeÈ een zoàànLg couplex oodcl als [n flguur 2.1 ls uecrgegeven. Beide
kunnen enig lnzlchè verschaffen ln Èc ondcrzockcn rlslcofacÈoren. Een

vereenvoudllfng ls echÈer noodzakcllJk on ÈoÈ hcÈ ondcrzocksnodcl te kouen. Als
basts voor deie vereenvoudiglng kan sGn oGGr algeocen rodcl gchanteerd sorden.
Gekozen wordc voor hec oodol belastlngTtclastbaarhald.
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In dLc oodel uordt gezondhetd gezten als het op cernlJn kunnen handhaven van
hec evenrlcht tussen de bclastlng en dc belascbaarheÍd. Dc belascbaarhetd Ís
naasÈ perloonskenocrkcn afhankcllJk ven de duur van het opcreden van dc
belastlng (Etceoe 1973). v18 dlt modcl ls blJvoorbeeld cabel I ce spllcsen in
drie segEenten. Het 'eerste segDent bestaaÈ ult de belastende facÈoren;
sÈaÈlschc belastlng, dynaulsche bclastlng en de r.rerkougcving. Hec treede
seguent bestaaÈ ulÈ da factoren dlc d€ belastbaarheld belnvloeden vla
belnvloedlng van de duur van hct optrcden van de belasctng, hleronder zÍJn
organlsacorlsche aspeccen a1s werkduur, werk/rusc schena's en dergeliJke Èe

vaÈcen. Als derde segnenÈ zÍJn de faccoren sanen Ee vaÈEen dle door
beinvloedlng van het uelzlJn van de persoon blnnen hec r.rerk een lnvloed
ultoefenen op de belastbaarheld van deze persoon ln de werkslcuacle. Ook hier
ziJn soclaal-organlsatorlsche aspecËen van belang (arbeldssaclsfacÈle,
monotonle). AspecÈcn als kort-cycllsche arbeld ziJn ln deze gedachÈengant Èe

plaatsen als bepalend voor enerziJds de dynanlsche belasclng en de duur en
herhallng van het opÈreden hlervan en anderzlJds voor blJvoorbeeld de
arbetdsaclsfactl.e. Samenvattend leldt dlt tot een nodel voor heÈ ontsEaan van
aandoenlngen van heÈ bereglngsapparaaE dac !n ftguur 2 ls wcergcgeven.

BEIASTING BEIASTBAARHEID

PERSOONSKENUER.KEN

I

{,STATISCHE BEIASTING
DYNAI{ISCHE BEIASTING
I.'ERI(OUGEVING

4
I

I
SOCIAAL. oRGAI:lI SATORI SCHE
ASPECTEN:

WERNDI'I'R EN !'ERKTEI{PO
!íERI(II{HOUD

Flguur 2. Model voor heÈ ontscean van aandoenlngen van hec bereglntsapparaat.

0p deze wlJze beschowrd ls een eersE€ aangruPtngsPunt voor de analyse van
rtslco's voor heÈ ontgcaan van aandoenlngen van het bewegÍngsappraaÈ blnnen een
beroepsgrocp dc analyse van de onder belasctng genoende factoren. Voor hec
lnvGnÈarisGren van oplossingsnogcllJkhcdan ln een volgendc fase van hec
ondcrzock 1ljkt dtt Gv.ncens hcc Julstc uÍcgangspunc ce zlJn, aangezlcn ln deze
cacegorte een aantal redcttJk ce oanlpuleren varlabelen zlJn aan t€ treffen.
I.Iaar nodlg kan dlc rordcn aangcrnrld ucE oplorslngcn aangrlJpend op het Ècrrein
van dc bclastbaarhcld.

AAIIDOENINGEN
VA}I HET

BEWECINCSAPPARAAI

t
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2.2 STAÍISCHE BEIASTINC

Ondcr staÈlsche belastlng nordt verstaan de belastlng door her langdurlg ln een
zelfdc houdlng verkeren dan uel het langdurlg ln een posicte hanteren van een
lasc. ScaÈlsche belastlng leldt coc een snelle sptenrernoeidhetd oodat de
doorbloedlng van een spler blJ scatÍsche actlvÍtelc zelfs blJ inschakellng van
een lage relatleve splcrkrachc (relattef Èen opzichrc van de oaxloaal te
leveren krachc) al wordt belemraerd. Hierdoor ontsÈaac een cekorÈ aan
voedtngsscoffen en een opstapetlng van scofrrlssellngsprodukten. Ook de
scofwtssellng van andere nlec-doorbloede sÈructuren als de cussenncrvelschiJven
en de menlsci (kraakbeen-achclge strucEuren in hec knlegewrlcht) kan bLJ
scetische belastlng belennerd raken. SEatlsche belasclng als rlslcofacÈor voor
heÈ ontstaan van rugklachcen ls in een aancal epldenlologlsche onderzoeken
aangetoond (Hlldebrandt 1987). ook de retacle neÈ hec oncstaan van
nek/schouderkrachten en aandoenlngen van de knteen is voldoende bekend (v.
Dleen 1987, 1988a)

Ult een ln 1985 ulÈgevoerd onderzoek waarin de gehele tulnbouu betrokken ls
kooen de ln cabel 2.2 vernelde klachcen percentages cen aanzlen van statische
belastlng naar voren (v.d. Klaauw en v. PutÈen 1985).

Tabel 2.2. KlachtenpercenEages Èen aenzlen van scatlsche belascing blJ
werkenden ln de Èuinbouw (v.d. Klaauw en v. puEtén.1985).

ondernemers I wcrkncracrs I

langdurlg zlcten
lantdurlg staan
eenzelfde houdlng

I 3.0
| 24.8
| 12.7

4.0
24 ,8
31.7

fann!ngg
ln 1986 de
be las c lng .

Tabel 2. 3.

neldt als resultaÈen ven een enqueEe tn de glastutnbouw ln Gelderland
ln cabel 2.3 vernclde klachtenpercencages Èen aanzlen van sÈallschc

KlachtenpercentEEelr len aanzlen van scaclsche belasclng biJ
werkenden ln de glastulnbouw (Tanminga 1986).

onderneners werkneners

gebogen houdlng
langdurlg scaan
knielen
ver relkcn
gedraaldc houdlng
langdurlg zltt€n

33
25
2L
L4

9

2.7

47 .5
30
25
17. s
10
2.5

UtÈ do bovcnsÈaandc tabelten blfJkt c.e relevantie van da rlsicofacEor 3taÈlsche
belastlng blnncn dc glastulnbouw, Speclflek voor de cecl! van groenten onder
glas gccft Trmlnta de ln tabel 4 reergegeven ciJfers, dezc ztJn echter helaas
alleen voor dc ondcrncners in deze sector van toepasslng.
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Tabel 4. Perccntagcs van respondenten (ondcrneoers ln de glasgroenceceelc) die
voorkoucn van en klachtcn tcn aenzlcn vàn sEatlsche bclascing neldcn
(Tamlnge 1986).

bewerking voorkoocn I als belastend erararen
t------

gebogen houdlng

langdurlg scaan

knlelen

ver retken

gedraaldc houding

ÈoÈaal
ootst.n
planten

cotaal
oo8§t6n
sorÈgren
sotÈ. /

bosscn
totaal

planten
oogst6n

toÈaal
ootsten
opblnden
lndraalen

ÈoÈaal
oogst€n

73
62

9

67
29
t7
t2

E2
4L
65

44
4L
L2
L2

35
29

35
29

6

L2
6

3

3

38
23
29

L2
9

3

6

Gezlen de kl.achtcnpèrcencagcs ln ucc nanc hcÈ onderzoek ln dc glastulnbourr kan
worden venraclíc dat de sÈetlsch€ belasting sen zeer rclevanc aspccc blljkc Ee
zlJn. Dlt aspect verdienc dan ook zckar vcrdcr onderzoek, daar een obJectÍeve
benadering van dlt probleeo Èot nog toc oncbreckt. !{ceclnstru[cntcn dle hlertoe
kunnen sorden gebruikt zlJn dc OTJAS E.Èhod. en Ergoloc. Dcze wordcn ln
hoofdstuk 3 verdcr bchandeld.

2. 3 DÏ'}TN{ISCHE WERXBEIASTING

Onder dynaolsche werkbelastlng uordc vcrsceen het ul.tvoerèn van beuegÍngen dle
heÈzlJ door hun spcclflekc bewcglngrverloop heÈzlJ door herhallng of Èenslocre,
doordat ze gepaard taan aet eGn trot. krachcsulcoefenlng poÈenÈleel belascend
zlJn voor het beucglngsapp.raaÈ. Als voorbeeld van beregingen dle door hun
kineslologlsch karaktcr of bcreglngsverloop potencleel belastend zlJn ls Èe
noeoen een coublnaÈlc ven draelcn cn buÍgcn van de ronp. Deze bereglng heefc
een oogcllJk beschadlgcnd cffccÈ op dc ÈussenrrervelschlJvcn (Jensen 1980,
PanJabt .n llhttc 1980). Hcrhellng ken blJ dergelLJke beueglngen als gcvolg
hebbcn dat door d.z. bclastlng lotscl gaat optreden en ts dan rlecr als
uoderacor varlebclc tG brschourrcn, analoog aan de werkduur ln flguur 2.
Herhallng v.n bcroglngcn ken echtar bU op zlch nauwellJks belagtende
bcrcglngcn ook arnloldlng toÈ klachtcn tèvGn. Een voorbccld hlcnran ls hec
ont3t8.n ven aendocntngon van nek en schoudcrgordel door sccrk repeElcleve
arbcld r1r lnpakrrcrkzeanhcdcn (líaris 1979, Hagbcrg 1984). Als voorbccld van de
dcrdr uogollJkhctd ls hct v.rlchÈ.n v.n Èllscrkzaanhcdcn Èc norocn, [n dlverse
epldcnlologÍrcho ondcrzocklngcn ts dtt ln vcrband gcbrachc ooc h.c optrcden van
rugkhchtcn (Hlldobrendc 19E7).

Van der Klaauy 6n Van Putten (1985) ncldcn de in cabel 2.5 veruelde
klachtenpcrcGnEater ten aanzlen dynallschc bclasclng.
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Taber 2.5. Klachtenpercencages Èen aanzlen van de dynanÍsche beLasclng blJ
werkendcn ln de tuinbour (v.d. Klaauw en v. puÈÈen 19g5).

I onderneEers
- - - - - I - - r- - -I

werkneoers

30.0
33.3

I---l
I

I

regeluatlg bukken I
lichaoellJk inspannend I

27 .0
50, 5

Ten aanzlen van de glasculnbouw ziJn door t:nnings (1986) de in taber 2.6
vernclde klachcenpcrcentages gerapporteerd.

Tabel 2.6. Klachtenpercentates cen aanzlen van dyna.olschc belastlng bLJ
werkenden [n de glasculnbouw (Tenninga 1996).

onderneners I w€rkneners

repetlÈleve arbeld
duwen/trekken
clllen (draten)

Dragen ls ln dlc onderzoek ln een vraag tevaÈ EeÈ Èillen, uaar valÈ ln 3tr!kÈ.
zin onder sÈaÈlsche bclastlng en [s daaroE Èussen haakJes geplaatsc. rn tabcl
2,7 zlJn de door Tarulnga verroelde clJfers voor dc ceelÈ van grocnten ondcr
glas weergetevèn, hterblJ zlJn voor werkneoerg echter geen gGg6v.ns opg.nooGn.

Tabel 2'7. Percentages vsn dc respondenten (ondcrneaers ln de glasgrocnt.Èeelc)
dle voorkonen van en klachten cen aanzlen van dynanlschc bclasting
nelden (Tamlnga 1986) .

bererklng voorkonen I als belastend ervaren 
I---l-------t

126 l

| 25.5
I 11
I 5.s

25
L2.3
17.5

repeÈlclevè arbeid

duuenr/crekken

tlllcn/(dragcn)

cotagl
oogsten
tndraalen
sorteren

ÈoÈaal
rooLen
ÈransPort
oogsten
frezen

Èotaal,
EransPorÈ

120
le
Ite

6

3

91

29

73
l5

9

L2
9

6

6

38
47

Dynenlschc bclastlng kan gezien de boven verucldc klachcenpcrc.ntatcs als
relevant blnncn dc glastulnbour sorden beshourd. Op basls hÍcnran ls her
lncercssmt dczc vorn van belasclng blnnen de teelc v8D eenoallg oogsEbare
gerasscn aan ecn nadcr ondcrzock Èe onderwerpen, uaarblJ een obJecclevc
benadcrlng wordt tocgepas!. De repetlclevc arbeld kan zoals Ln hoofdstuk I is
gesceld voorat worden venrachc blnnen de ceelt van vruchtdragendc gcrassen
Meetlnstrunencen dlc kurnen uorden gebrulkc voor de beoordellng van dynaolsche
belastlng ziJn de OIíAS oethode en vooral ook de Ergoloc Eethodè, dle betde ook
voor de beoordeling van staÈlsche belascing worden gebrulkt. DaarnaasÈ is voor
de beoordeling van riluerkzaanhcden speclftek de NrosH nechodc brutkbear
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2 . /+ 1TERKOMGEVING

oogevlngsfactoren dle [n verband uorden gebrachc BeÈ hec oncsÈaan van
aandoenlngen van hec FewcgÍngsapparaat zlJn:
- handar,ocrtlllngen
- lichaaostrlllingen
- lage tenperacuur
- ceoPèracuurswlssellngen
- vochtlgheld
- hoge luchtsnelhied (> 0.1 m,/s)

Handarncrllltngen r.rorden [n verband gebracht Det hec opcreden van 'Vlbraclon
induced Wtrlce Fi.ngers' (WF) (KoeneesEer f986). DlË syndroon bestaac ulE
aanvalsgewlJze koude-sensaties en gevoelssEoornissen van de handen en vlngers,
oncscaen door een acuce belenmerlng van de circulacle. Daarnaast kunnen
handarocrilltngen een rol spelen bU het ontstaan ven afirlJklngen van
gewrlchcen en spleren van de hand en arn (Carlsoo 1982, KoeoeesËer 1986).

Llchaanscrllllngen uorden naast afwÍJklngen van de organcn, o.E naEG van de
roaag, ln werband gebracht Eec het opcreden van rugklachccn (Hulshof en
Velchulzen - v. Zanten 1984).

Voor de vier verueldc kllnaatfacÈoren geldt dat gecn eenduldlg verband ts
aangecroffen Eussen deze facÈoren en blJvoorbeeld heÈ ontscaan van rugklachten
(HildebrandE 1987) . Zo,te]- door artsan als ook door PatÍenten wordt echcer
veelvtrldlg een verband gelcgd tussen deze facloren en hcc opÈreden van
klachten.

In cabel 2.8 worden de klachtenpercentages Een aanzl'en van
ongevlngsfactoren btJ werkenden ln dc culnbour seergegeven.

relevance

Tabel 2.8. Klaehtenpercentagës cen aanzien van ongevlngsfactoren blJ werkenden
ln de tulnbouw (v.d. Klaaun en v. PutÈen 1985).

onderneners I werkneners I

trl1llngen,/schokken I

lage cemperacuur I

Eemp. wisselingen I

hoge luchcsnelheld I

vochtlge lucht I e.e

0.0
5.9

26 .7
5.9

4.0 I

5.e I

27 .7 Ie.e I

18.8 I

Voor de glastulnbouu oclde TanoÍnga (1986) de ln tabel 2.9 vernelde
klachtcnpcrcancetct gen aanztcn van ongcvlngsfaccoren.

Tabel 2.9. Klachtcnp.rccntagcs Èrn aanzlcn van ongevtngsfactoren blJ rerkenden
tn dc glastutnbous (Tamlnga 1986).

I ondcrncncrr I werkncoers

crl11lngen
koude
vochttge luchc

lt2
l2L
I 15

2.5
15
20
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In cabel 2.10 sorden de door Tanninga speciflek voor de groenteteelÈ onder glas
veruelde clJfers wèergeteven. HlerblJ ztJn geen getevens over uerkneuers
opgenooen.

Tabel 2.10. PercenÈages van klachcen ten aanzlen van omgevingsfactoren btJ
onderneners ln de glasgroenteEeelt (Tanninga 1986) '

I veroorzaker I als belasËend ervaren
-----l

I cotaalcr111 lngen

koude

vochcige lueht

crekker
frees

Èocaa1
buicennerk
rlnter,/

b Innen
tocaal

zoaet/
blnnen

L2
6

6

29
L2
L5

l5
9

Celet op de subJeccleve ervarlngen dle in de voorgaandc tabellen zlJn
weergegeven kan worden verwachE dac hec crllllngenprobleeo [n de glasculnbouw
relatief kleln ls. Het is echter de vraag of een sÈlnulus als crllllngon oP

subJectleve wiJze wel afdoende kan worden beoordeeld (Dupuls en Zerlet 1984).
Uir vergellJktnt van crilllngsneclnten btJ crekkerscoelan en een subJeccÍeve
beoordeling van heÈ Crllllngsgedrag van deze stoeLen btUkt een troÈe
dlscrepantle Ee bestaan Èussen heC subJcctleve oordecl en de obJecCieve
slruatle (Ruigewaard 1985). Het rislco van crllllngen wordÈ - en dat geldt
zeker voor de Jaren waarin de bovengenoeude onderzoeken zlJn ultgevoerd - door
de leek waarschlJnllJk nog welnig erkend. In de agrarlsche sector besÈaan een
aantal potentleel belangrlJke bronnen van Èrllllngen en schokken, nanellJk de

cwee-asslge en de een-asslge trekker, pneunaÈische snoelscharen enz. (Oortuan
Gerllngs eÈ al. 1985a,b). In de Èeelc van eenmallg oogstbare tewassen worden
rueÈ nane een-assige Crekkers gebrulkC. HeC lljkC gezien de biJ deze aPPeraÈen
in her verleden geoeten crllltngsnlveau's zinvol hleraan aandachÈ Ee besÈeden.

De klluaaÈfactoren worden ln de tulnbouw veelal- bepaald door het Èe celen geras
en daarnaasE door de weersoosÈandlgheden en ziJn daardoor nlec nanipuleerbaar.
Daar bovendlen heC verband Det aandoenlngen van het beweglngsapParaaC
onvoldoendc bekend ls, ls besloten deze varlabele nleÈ ln de rlslco-analyse te
becrekkcn.
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HOOFDSTT'K 3 METHODEN VAN ONDERZOEK

INLEIDINC

0m de rlslco's woor het ontsÈaan van aandoenlngen van het beweglngsapparaat bU
de verschillende bewerkingen in de Eeelt van eenmallg oogstbare gelrassen te
beoordelen ziJn een aanEal meÈhoden gebruikt. De keuze van onderzochte
bewerkingen en werkmethoden wordÈ in de eersÈe paragraaf behandeld. In
paragraaf 3.2 wordc de keuze van bedrijven en proefpersonen besproken. In dit
hoofdstuk worden verder de gebruikte onderzoekslnstrumenten besproken. In de
derde paragraaf wordt de OI.IAS meEhode behandeld, dlt is een finse meEhode voor
de beoordellng van houdlng en beweging ciJdens het werk. In de vierde
paragraaf wordt een beschriJvlng gegeven van Ergoloc, dlt ls een op het II'íAG
ontwtkkelde methode, die hler ter aanvulling van de 0ÍíAS methode ls gebruikt.
Daarna wo1gts een bespreklng van de NIOSH richÈllJnen voor de beoordellng van
tllwerkzaamheden en Èenslotte een bespreking van de gebrulkte meEhode voor de
netlng van handarm trlllingen. MeEhoden die specifiek voor de beoordellng van
een bewerklng te gebrulken zíjn, worden ter plaatse besproken. A1 de gebrulkte
methoden hebben gemeen daE ziJ als doel hebben een lndlcaEie van rlslco's ce
geven. Het is ln deze opzet niet rnogelijk en ook nlet zlnvol zeeÍ
gedetailleerde meElngen Ee verrichten.

3.I KEUZE VAN ONDERZOCHTE BEWERKINGEN EN I.'ERK},IETHODEN

De keuze voor de nader onderzochÈe bewerkingen is gemaakc aan de hand van
gesprekken met deskundigen uit de tuinbouuvoorllchcing en hec cuinbouwkundig
onderzoek en werkenden in de glasgroenceteelt. In deze gesprekken 1s ingegaan
op de te verwachEen belasting Een gevolge van de uicgevoerde bewerkingen.
Tevens ls een belangrljke overweglng geweesÈ de hoeveelheld ÈiJd die aan de
bewerklngen wordt besteed (zie hoofdstuk 1). 0p basis van deze overwegingen is
gekozen voor een nader onderzoek van de volgende bewerkingen:
- grondbewerking,
- planten,
- oogsÈen,
- lntern transport.
Bulten beschouwlng bliJven dus het opruirnen van heE plantmaterlaal, de
grondoncsmeccing, de gewasbescherrnlng, het onderhoud, en heE managenent. De
cijdsbestedlng voor heE opruirnen van het plantmaÈerlaal is in de praktljk zeer
klein evenals voor de gewasbescherming. CrondoncsmeEEing wordt ln de regel
door loonwerkers uitgevoerd; indlerr diE niet heE geval is, ls de tlJdsbestedlng
nog altlJd zeer kleln. HeE orrderhoud ls ce zeer siEuaEle-afhankellJk om blnnen
dlt onderzoek ln beschouwing genomen Ëe kunnen worden. Het rnanagemenE
tensloEte wordt ult het oogpunt van fysieke belasting als nieË interessant
beschouwd.
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De werkmethoden voor deze bewerkingen, die nader onderzocht ziJn, ziJn eveneens
gekozen op basis van gesprekken meÈ deskundigen ult tulnbouwvoorllchting en
tulnbouwkundlg onderzoek. GecrachE ls meE de keuze van werkmethoden een zo
goed mogeliJk beeld te verkrijgen van de ln de gehele sector gebruikelijke
manier van werken. Voor de grondbewerking heeft dlt geleld tot een nader
onderzoek van het ftezen met de een-asslge Erekker, de meest gebruikte
werkmethode. HlerbiJ ls tevens getrachE heÈ onderzoek te richten op met name

de meest gebruikte typen Èrekkers. Voor heË planten geldc dat deze bewerking
slechts voorkomt blJ een deel van de eenrnallg oogstbare gel.rassen. HterbiJ zlJn
twee i.rerkmethoden te onderscheiden naast een aantal vartatles hlerop. Belde
werkmeEhoden ziJn onderzocht. Bij het oogsten is het zinvol een onderverdeling
te maken ln planc-en zaaigewassen. Van belde SroePen is het oogsten van het
meesE geteelde gewas onderzocht. Om een beeld te verkriJgen van de verwachte
groËe sprelding blnnen de eersEe groep is een tvreede plantgewas onderzochE.
Het lntern transport censloÈre is zo volledig mogeliJk onderzocht, daar het
tillen en dragen dat hterbij voorkomE als een zeer belangrlJke belastende
factor ls te beschouwen binnen deze ceelt (Tamminga 1986).

1,2 KEVZE VAN BEDRIJVEN EN PROEFPERSONEN

De bedrtJven waar het onderzoek heeft plaats gevonden zlJn geselecÈeerd ln
owerleg mec ÈulnbouwvoorllchÈers. De criÈerla dle hierbiJ een rol hebben
gespeeld zlJn, naast ce verwachten medewerklng en geograflsche spreldlng, de
hLerboven vermelde werkmechoden. De bedriJven zijn zo gekozen dat deze
werkmeEhoden all-e onderzocht krrnnen worden, zonder daÈ Ee grote relsafstanden
tussen de bedrlJven zouden onEsEaan. DiE heeft geleld cot de keuze van een
tiental bedrlJven í-n de omgeving van 's-Cravenzande.

De proefpersonen zljn al1en op de gekozen bedrijven werkzaam. Verdere selectle
heeft slechts ptaats gevonden in die zin dac personen van sterk van het
geruiddelde afwijkende lengEes nieE als proefpersoon blj de reglstra!le van
houdlng en beweging zljn beErokken.
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3.3 01{AS

OI{AS ls een rnethode voor de beoordeling van werkhoudlngen, die ln de flnse
staallndustrle ls ontwlkkeld. De methode besËaat ult een reglstratle en een
beoordellng van de optredende houdlngen. Voor de reglstratle wordt gebrulkt
gemaakt van observatle en een eenvoudige pen en paplermethode, dle cevens
genakkellJk te automatlseren ls.

De reglstratie blJ de OWAS methode 1s gebaseerd op het claslflceren van
werkhoudlngen volgens van Èe voren gedeflnleerde werkhoudlngen, dle als
pictograrnmen van ziJn ereergegeven. In de vereenvoudigde versle, dle ln dit
onderzoek Is gebruikt, worden 84 verschillende houdlngen onderschelden. Deze
houdlngen zlJn gecodeerd met behulp van een drleciJferige code. Elk deel van
deze code staaE voor de lrouding van een bepaald deel van het llchaarn, Er
worden 4 rug-, 3 arm- en 7 beenhoudlngen onderschelden. Deze houdlngen zlJn ln
figuur 2.2 weergegeven. Een reglstracie wordc gemaakt van de houding zoals die
op een bepaald noment wordE waarBenomen, deze waarnenlng wordt na een
vastgesteld tiJdslncerval herhaald. Blj de registraEle wordt tevens de op dat
moment verrichte handellng genoEeerd. Dlc bledt de mogeliJkheld achteraf een
koppellng te maken tussen werkmeÈhode en onderdelen daarvan en de optredende
houdlngen.
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FÍguur 2.2. De pictogrammen van de met de OWAS methode onderschelden houdingen.



-24'

Voor de beoordellng wordt vasEgesteld ln hoeveel procent van de waarneolngen
een bepaalde houdlng ls waargenomen. Dlt levert een schattlng op van het
percentage van de ttJd dat deze houdlng opcreedt. Deze frequentÍe verdellng
kan worden Íngevuld op een verzamelformuller, r^raarvan dlrect een beoordellng
van de belastlng van de drle lichaansdelen kan worden afgeleid (ftguur 2.3).
Blnnen de OIíAS methode bestaaE een tweeEal van deze formulieren: een voor
overwegend staÈlsche en een voor overwegend dynamlsche lrerkzaamheden.Daar
echter nÍet onschreven ls waÈ overwegend statisch en wat overwegend dynanlsch
werk ls, ls gekozen voor heÈ gebrulk van slechEs een van deze formulleren en
wel dat voor de overwegend dynamlsche werkzaamheden. Dit geeft een lichEere
lnschaling van de belastlng dan het tweede formuller,

[ *o*.,.*" t W tctrcttcqo,c 3

É *r""",.m.,. 2 i-l t"'""ttt9o''" oÉ

2.3. Het verzamelformulier voor
van de onderschelden delen

de frequentle verdellng wan de houdlngen
van heË llchaam.

%-

Flguur
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Tevens kunnen de houdlngen als geheel op een cweede verzamelformuller worden
genoteerd (flguur 2.4). Dit verzameLformuller levert een beoordellng op van de
houdingen, waarblJ de verschillende onderdelen gelnÈegreerd worden beoordeeld.
De beoordeling blJ. de OWAS meEhode wordc attijd gegeven aan de hand van vier
actlecategorleen. De houdingen dle in de eersce actiecategorle vallen worden
als 'geen verbeterlng behoevend' aangemerkÈ. Van de houdlngen ln
actLecategorle twee wordE gesteld dac zll op de lange termijn eventueel
verbeEerd zouden kunnen worden. De houdingen ln actlecategorle drle moeten op
korte ternUn worden verbeterd en de houdingen ln actlecaÈegorLe vier vragen om
dlrect lngrlJpen. Om onderscheld Eussen $rerkmethoden te maken ls het aantal
houdlngen ln actlecategorle 3 plus heÈ aantal houdingen ln actiecategorle 4 een
geschlkte maat (v.d. Schilden f985). BiJ deze wlJze van beoordelen ls het
resultaat onafhankel{k van de proefpersoon (v.d. Schilden 1985). De indellng
in acËLecategorieen ls op subjeccleve wlJze door werknemers ln de
staalindustrle vastgesteld, waarna diÈ oordeel door deskundlgen ls
geverifleerd. De beoordelingsmeÈhode ls echter ln de literatuur onvoldoende
verantwoord. Reden waarom in diE onderzoek OWAS meer als registratie methode
1s gebrulkc dan als beoordelingsmeÈhode. De beoordeling volgens deze rnethode
wordt wel besproken maar een aparte bespreklng van de houdingen en een
vergellJklng met de resultaten van de Ergoloc methode worden hlerbiJ zoveel
nogeliJk gegeven. Voor een uitgebreide beschriJvlng wordE vendezen naar Kahru
et a1. <L977, 1981), SÈofferÈ (1985) en BelÈ en van der Schllden (1985). BU
het gebruk van OI,íAS ls gestreefd naar een nlnlmun van drle proefpersonen per Èe
beoordelen werkmethode. Als intervalcljd voor de waarnenlngen is 15 sec.
gehanteerd.

actiecategori6 1

actiecategorie 2

actiecategori€ 3

actiecatogorie 4

Figuur 2.4. Yetzamelformuller voor de gereglstreerde houdlngen.
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3.4 ERGOI-oC

Ergotoc ls een op hec IMAG ontwlkkelde methode voor de beoordellng van de
belastlng van heÈ bewegingsapparaat ln arbeldssltuacies. ToepassÍng van d,eze

meÈhode levert een beoordellng van de belastlng door houdlng en beneglng en
door ultgeoefende krachten. Met een voor de methode ontwikkeld toecsenbord ls
het nogeliJk van deze lnvloedsfacÈoren een continue registratle te naken,
waarblJ cevens de duur van het opEreden van deze factoren geregistreerd wordt.
Ergoloc wordt als aanvuLling op de OWAS methode gebruikt omdaÈ deze rethode een
rleer gedlfferentteerde beoordellng van de opEredende houdlngen en beweglngen
oplevert en bovendlen dankzlJ de contlnue reglstracle de rnogellJkheld biedt de
duur van het opÈreden van de verschillende belastingen in de beoordeling Èe

betrekken. Daar de methode echter nog in ontwlkkeling is, ls besloten deze
methode slechts als aanvullend te gebrulken. Van de Ergoloc methode ls ln dlt
onderzoek slechts daÈ deel gebruikt daE becrekking heeft op de beoordellng van
de belastlng van de lage rug. Dit hangE samen meE de bescudeerde serkmeEhoden,
waarblJ met name een belastlng van deze regio van belang ftJkc. De belastlng
van de knleen is met behulp van de Ergoloc meEhode nieE ce beoordelen.

FÍguur 2.5. Toetsenbord voor dè registraÈ1e biJ de Ergoloc methode.

De reglstratie blJ de Ergoloc meEhode vindt zoals ln het voorgaande ls gesteld
plaats net behulp van een Èoetsenbord (figuur 2.5). DiË toetsenbord bestaat
ulÈ tsee delen, HeÈ linker deel dient voor de reglstratie van houdlngen en
beweglngen, dlt besEaat ult een cirkelvormlg blok toetsen. Deze toetsen zÍJn
gerangschlkt ln de vorm van een diagram dat de ProJectle vomt van de
beweglngsrulnte van de romp op een plat v1ak. Dit dlagran ls weergegeven ln
figuur 2.6. Het nldden van het diagram is te beschouwen als het bovenaanzlcht
van heÈ beweglngssegpenË, ln casu de romp. De seml-clrculalre segrenten zlJn de
proJeccles van het uttelnde van dit bewegingssegmenc bU een beweging in een
bepaalde rlchtlng met een bepaalde uicslag. Zo wordt blJvoorbeeld de flexie
aantegeven ln opwaartse richclng (plJl FL.), waarblJ een llchte, een sub-
naxlmale en een maxlmale uitslag worden onderschelden. De uitslagen zlJn
gedeftnieerd ln graden, waarblj het lichaam wordt voorgesteld als een
stangenstelsel net vasËe draalpunten (flguur 2.7).



Flguur

- L.FL.
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2.6. Dlagram voor de registratie van houdingen
FL. - flexle (voorover bulging)
EKT. - extensi.e (achËerover bulglng)
ROT. - rocatie (draaling)
LFL. - laÈerofLexle (ziJwaarts bulgÍng)

en beweglngen van de ronp.

2.7. Hodel- van het menseliJk llchaam gebrutkÈ voor de reglstretle van
houdlngen en beweglngen.

Figuur
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Met behulp van het rechter deel van heE toetsenbord kunnen te tlllen lasten en
de grootte daarvan worden gereglstreerd. Op deze wlJze wordt vastgelegd ln
welke houdlng en gedurende welke tiJd een lasË wordt gehanteerd.

De belastende factor houding/beweging l^rordt gewaardeerd met een schaalfactor
(Klneslologische Factor KF) Èussen 1 en 5, waarblJ 1 staat voor een optltrale
sltuatie en 5 voor een maximaal belascende slÈuacle blnnen het normale
houdings- en bewegingspatroon. In flguur 2.8 zLJn deze facÈoren weergegeven,
in flguur 2.8a voor een mlnder dan 0.4 min optredende belastlng en ln flguur
2.8b voor een langer dan O.4 mln optredende belasting. De vasEstelllng van
deze factoren wordÈ elders besproken (v. Dleen 1988). De belastlng door te
tÍllen lasten erordt eveneens gequantificeerd door een factor (Mechanlsche
Factor MF), dte evenredig ls meÈ het moment dat op het belastende ogenbllk rond
de lunbate wervelkolom bestaaÈ. Deze factor heeft een waarde van 5 wanneer dlt
EoEenE geltJk ls aan de door heÈ NIOSH nog nèt geaccepceerde monenÈ (NIOSH
1981). Ook deze factor heeft een mlnimum van 1 biJ het ontbreken van een
belastlng door een te ti1len last. Beide facEoren worden tlJdgewogen
(vermeningwuldiglng met een Tljd Factor TF, een maat voor de afname van de
belastbaarheid door Èoename van de exposlcietiJd) en leveren zo twee
lndlcatoren op voor de door de werkzaamheden veroorzaakte belastlng. Voor een
ultgebrelde beschrlJvlng van de methode wordt verwezen naar v. Dleen (1988).
BIJ de beoordeling met Ergoloc is gestreefd naar een mlnlmum van drie
proefpersonen per werkmerhode.

FL

I -{-

2.8a. SchaalfacEoren
2.8b. Schaalfaccoren

"dynamische" houdingen van de romp.
"sÈatlsche" houdlngen van de romp.

voor de
voor de

Flguur
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3.5 NIOSH Llftlng Guldellnes

De NIOSH Ltftlng Guldellnes bleden een eenvoudlge meEhode om tllwerkzaarnheden
te beoordelen. Voor toepassing van deze meEhode ziJn een aanÈal voorwaarden te
sce1len, waaraan ln veel gevallen ln de agrarlsche secEor nleÈ kan worden
voldaan. Nletcemln kan deze meÈhode op basls van een aantal zeer eenvoudlge
metlngen een lndlcatle geven van de aan de ce beoordelen tllwerkzaanheden
verbonden rÍsí.co's ,

Aan toepasslng van de NIOSH rlchtlljnen ziJn onder andere de volgende
voonraarden te stellen:
- De tllwerkzaamheden worden tweehandig uitgevoerd zonder dat hlerblJ

rotatle van de romp optreedE.
- De Èllhandellng kan ongehlnderd en ononderbroken plaatsvlnden.
- De te tlllen last bledt een goed houvast en is nleÈ te breed.
- De overige arbeldsomsEandigheden zijn gunstig.
VoorEs wordt aangenomen dac langdurig vasthouden of lopen meÈ de last nlet
voorkomt.

De beoordellng geschledt aan de hand van een zestal parameters:
- g: het gewlchr van de te cillen last (in kg),
- H: de horlzontale afstand tussen de middenlijn door de belde enkels en de

handen blJ het opEillen van de last (in cm),
- V: de vertlkale afstand tussen de handen en de vloer btJ het opEl11en van de

last (ln cm);
- D: de vertlkale afstand r{aarover de lasc wordt verplaaÈst (ln cm),
- F: het genlddetd aanÈal tllhandellngen per ÍnlnuuE.,
- T: de duur van de tllwerkzaamheden op een dag.
Op basls van deze paraneters ls een tr.reetal beoordellngscriteria te berekenen.
De eerste norm 1s de Action Limlt (AL), deze ls als norm ln dÍt onderzoek
gehanEeerd. Deze geeft heE gewicht aan dat door een leder ln deze sltuatle
velllg getlld kan worden. De Acclon Lilnic wordc berekend volgens fornule [1]:

AL-40 * (15//H) * (1 - 0.004 lv -75 l) * (0.7 + 7.5/D) * (1 - F/Fnax) t1l

hlerbÍJ gelden de volgende condicles:

Fmax wordt bepaald door V en T.

ll <80cm
D < 25 cm -- D - 25 cm

De fornule kan eenvoudlger worden beschreven a1s:

AL - 40 * F(h) * F(v) * F(d) * F(f)

waarblJ de verschillende reducerende facEoren zijn aangegeven met een
hoofdletter F en een voetnooÈ voor de beÈreffende grootheid. Deze notatle
wordt ln heE vervolg van dit rapport gebruikt.

Voor een ulcgebrelde beschriJving van de meÈhode wordt verwezen naar NIOSH
(1981), Konz (1982) en Belt en van der Schllden (1986).

I2l
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3.6 TRILLINGSMETINGEN

De trillingsrneÈingen zlJn uitgevoerd volgens de norm NEN-IS0 5349 (1987). Deze

meeEmethode sEemt overeen meE de al ln de ontwerpnorm van 1982 voorgescelde
meeËmechode. Deze ontwerpnorm bledc eveneens mogeliJkheden toÈ interpretatle
van de gegevens, waanan ln hoofdstuk 4 gebruik ls gemaakt. Er is uitsluiCend
gemeten in de Z-richcÍng (zle flguur 8).

Figuur 8. Trlllingsrichclngen biJ handarncrl'lllngen

De volgende apparatuur ls gebrutkÈ voor hec verrlchEen van de metlngen:
- geluids,/tr!11lngsmecer Bruel & KJaer 2218
- versnelllngsopnener Bruel & KJaer 4321
- calibracor Bruel & KJaer 4291
- sPectruo analyser Nicolet 44 A
- digical plocter NlcoleÈ 136 A

De vàrsnelllngsopnemer ls uec electrokabelklemmen op hec handvac van de trekker
bevescigd. Fiequentle-analyse ls uiÈgevoerd over 1'l3 octaafbanden over hec
gebied van 8 t,/ro 5000 Hz.
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HOOFDSTI'K 4. GRONDBEIíERKING

INLEIDING

BU de teelt van eenmallg oogsÈbare gewassen wordt aan het begln van de Eeelt
de grondbewerki.ng ultgevoerd. De grondbewerklng geschÍedc met behulp ven een
een- of twee-asslge Èrekker. De werkende loopt hierblJ schuln achter de
trekker, terwlJl de grond los gewoeld wordt door mlddel van de achter de

crekker genonËeerde frees. Aan heÈ elnd van de kas wordE de trekker gedraatd.
De tiree-asslge trekkers worden vrljwel alleen door loonwerkers gebruikt en
vallen daarnee bulten de contexË van dlt rapport. Een-asslge trekkers worden
ln het onderzoek van Tammlnga (1986) door de werkenden in de glastuinbouw net
een aantal negatleve especEen ln verband gebracht. Genoend worden de
ultlaatgassen, het geluldsnlveau en de velllgheld. Ten aanzlen van de kans op
aandoeningen van het beweglngsapparaat btJ de gebrulker hebben ziJ een aantal
relevante kenmerken. De volgende aspeccen ziJn te onderscheiden:

- hand-arntrllllngen veroorzaakt door Èrilllngen van de moÈor, van het
aangekoppelde werktuig en de ondergrond,

- de houdlngen en beweglngen tlJdens het werken met
vorngeving en afmetlngen,

- de krachten, die moecen worden ultgeoefend door de
de vorngeving van de trekker, maar eveneens van de

de trekkers, bepaald door

gebrulker, afhankeliJk van
te bewerken grondsoort etc.

De grondbewerking vraagt slechts een twinElgste Èot een veertlgste deel van de
toEale arbeldsbehoefte per hecÈare meE een teelt van eenrnallg oogstbare
gerrassen. Een zeer gangbaar bedrÍJfstype ls heE bedrlJf wear Per Jaar tlree
maal sla en een maal Eomat.en of paprlka worden geteeld. Op een dergellJk
bedrlJf wordt aan de grondbewerking ln drle perloden: Januarlr/februari,
naart/aprll en septenber/oktober slechcs viJfenveertig uur per Jaar besËeed. In
de neesEe gevellen rrordt dlE door een persoon, de ondernenet zelf, gedaan.

Om tot een analyse van het beweglngsapparaaÈ belastende momenten tLJdens de
grondbewerklng te komen, zljn de drie bovengenoemde aspecten van een-asslge
trekkers onderzocht. In paragraaf 1 wordc een overzlcht gegeven van de op de
markt verkrlJgbare een-asslge trekkers, met a1s doel een keuze te kunnen naken
voor heE verdere onderzoek van deze trekkers. In de paragrefen 2 toE en met 4
worden de drle aspecten besproken. UIE deze cheoretlsche beschourlng [s een
checkllst sa.uengesteld, welke in paragraaf 5 wordt weergegeven. In paragraaÍ. 6

en 7 worden de resulEaten van de beoordellng van een-asslte Èrekkers op de
aspecÈen hand-armtrllLlngen en houdlng/beweglng behandeld. Doel van deze
beoordellng ls de relvanÈle van de overige lcems van de checkllsË ln te
schatten. De beoordellng van een aanÈal ln de handel. verkrlJgbare trekkers met
behulp van deze cheeklist wordÈ ln paragraaf 8 besproken. In paragraaf 9 volgen
tenslotte enkele conclusies. het werk met deze trekkers besproken en ln de
paragrafen 6 tot en ueÈ 8 wordÈ de analyse van deze aspecEen behandeld.
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4. I EEN.ASSIGE TREKKERS

In ondcrsÈeendc tabcl wordÈ een overzl.cht gegeven van de aantallen eenassige
crekkers ln dc gchelG glastulnbouw ln Nedcrland-

Tabel 4.1. ToCaal aancal een-asslgc Cerkkers ln glastuinbouubedriJven
ondewerdeeld naar v€rtrogcn (CBS 1985).

glasÈulnbou!, | 2482 I 51e I 8029

Naar de nening van deskundlgen ulc de landbouwvoorllchÈtngsdlensc en hec
landbouwkundlg onderulJs wordt btj de grondbeuerklng in de glasgroenÈeEeelt
lndlen geen loonwerk ls lngeschakeld hoofdzakellJk gebrulk geuaakt van een'
assige irekkers ln de veruogenscacetorie van 6 cot 7.5 kW (ca. 8 - 10 pk). Hec

Íleesc zou hlerbiJ gebruik genaakc uorden van trekkers EeÈ eèn verEogen van 7 ktJ

en Eeer. CiJferuaterlaal hlerover bGsEaet echEer nlet. Eveneens naar de uenlng
van voornoende deskundlgea bestaaE clrca E0 proccnc van deze trekkers ulÈ dc
volgende nerken: - Valpadana,

- Ntbbl,
- Ferrarl,
- Goldonl,
- Bertoltnl.

De tnportclJfers van een-asstge Crekksrs u1t d€ verEotenscaEegorle van bovcn dc
7 ktí van 1983 bevesrlgen dcze lndruk voor dè èerscè vler van dcze ocrkcn (CBS

1985) (cabcl 4.2) . Dc rrekkcrg kunncn zowcl o€! bcnzineooÈorcn a13 E.c
dleselnotoren uitgerust zlJn. In hcc algenccn zlJn d. tr€kkèr! voorzlcn van
een vasÈe frecs. Dezc nordc nlet losgckoppcld of v€t.tantan door andere
aPParacen.

Tabel 4.2. Inport van een-assigc Crekkcrs van tseer dan 7 klí Í.n 1983 (CBS 1985).

merk benzlne/dlesel aancal geloporteerd tn 1983

8-12klJl >L2kl,rl
l-'-'--'-'-'l

1702 | 3065 I

l"-'--'-"'l

Bardlerl
Ferrarl
Ferrari
Go ldlni
Gravely
Gucbrod
Lonbardlnl,
Nlbbl
Pasquall
Rapid
Rasant
Valpadrna

B

B

D

B

B

B

D

B

D

B

D

B

9
47
20
28
24

3

L4
26
I
1

1

48

toceel 229

Cezlen het bovenstaandc zullen Í!GÈ na[e dc ecrsÈe vier van dc genoeudc vijf
merken Èrekkers bcoordccld raoèCcn wordcn oP d. ondcrscheldcn asPecten.
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4. 2 HAND-ARI.TTRILLINGEN

De trllllngslntensitelt van een-asslge crekkers i.s Ín het verleden genecen bU
het naaien van riet (Belt en Lecter 1984, Oortman-Gerllngs et al. 1985 a,b).
In het onderzoek van Belt en Lettser ls aangeÈoond dat de norm volgens ISOr/DIS
5349.2, die gebaseerd is op een blootstelling van 4 uur per dag, biJ een
viJfdaagse werkweek wordt overschreden. De getesce Erekkers hebben evenals in
het onderzoek van Oortman-Gerllngs et al. een vermogen tussen de 4 en 7 kW. In
het laatsËgenoemde onderzoek zijn de in Eabel 4.3 vermelde intensitelten
gemeten,

Tabel 4.3. Trl11lngslnËensltelt van een aancal een-assige trekkers
(Oortman-Gerllngs et a1. 1985)

aantal I effectleve versnelllng (m/s2)
---t--

s I 7.O 7.8 8.8 9.4 9.6
---t--

5 | 10.0 10.3 11.5 r2.r 18.4

categorle

Voor handarmtrllllngen is in dit onderzoek alle apparaÈuur naar de effecÈleve
versnelllng ln vlJf categorleen verdeeld (A t/m E). De biJ de onderzochEe
Erekkers behorende categorleen zijn in tabel 4.3 opgenomen. In flguur 4.1 ls
de lndellng grafisch r.reergegeven mec de daarbiJ behorende kansen op het 'VWF-
syndrone', gerelateerd aan heÈ aancal jaren exposltle volgens ISO/DIS 5349.2.
Wat deze lntensiËeit betekent voor de kans op heÈ onÈsEaan van aandoenÍngen van
gewrlchten en spleren ls niet bekend.

50ste percenÈ1rI

r0ste percenticl
1ode percencicl

2482050
ef fektieve gewogen versnelllng tm,/s2)

Flguur 4.1. Indellng ln categorieen naar effectieve versnelllng met
blJbehorende kansen op het 'WF-syndrome' (naar Oortnan-Gerlings
et al. 1985 b).
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Uic figuur 4.1 en cabel 4.3 bltjkt dat de geconstaEeerde rrllllngsniveau's
(categorle C en D) een vriJ grote kans op het opcreden van hec 'WF'syndroue'
teven. Hocrcl de blootstelllngsduur ln de glasgroenÈeEeelÈ nlec vergeliJkbaar
is net de ln de lSo-ontwerpnoru gehanteerde exposlcleduur en de gebruikce
crekkers ln een andere vernotenscategorle vallen geven deze clJfers aan daÈ

raogeltJk ecn rlslco blJ de grondbenerking bestaac, Oo een becer lnzlchC ce

verkrtJgen 1n de trllllngsniveau's btj het frezen zlJn neCingen verrlcht,
r.raarvan ln paragraaf 4,6 verslag wordt gedaan.

Gezien de mogelljke crillÍngsnl.veau's ls hec wenseliJk dat traaEregelen norden
genomen otr exposltte aan deze crlLlingen zoveel mogelÍ.Jk Ee verulJden. Een
optimale vormgevlng van het besturlngssysceen kan hlercoe blJdragen. OD deze
reden ls het fescurlngssysÈeen van een aancal op de narkÈ verkrijgbare
fabrlkaten geevalueerd aan de hand van crlterla dle ln de volgende paragraaf
zlJn uiÈgewèrkt.

4. 3 HOUDING EN BEIíEGING

De afneclngen en vorugevlng van een aantal [n de praktlJk gcbrulkte trekkers
zlJn beoordeel.d nec behulp van eèn checkllsc. Deze chcckllsÈ bestaaÈ ulÈ een
aancal iteas ulc een sÈandaard ergonoulsche checklls! aangevtrld oeÈ een aancal
specifieke crlterla. In hec onderstaande wordc de sancnstelllng vtn de
checkllst besproken. Naast het coepassen van deze checkllsÈ'ls [n een aantal
slcuaÈles een beoordellng van de houdlngen tlJdens hct scrk EcÈ do freas
genaakc.

Voor de sanenstelllng ven dc checkltst ts gebruik genaakt v8rr een aantal lceus
ult de "Pruefllste zuD Klasslflzleren von !,Íaschlnen nach crgonoulschen
Grundsaetzenn van dc IVSS. UlÈ dezc chcckllst zun alle ileos ult paragraaf l:
"l.Ierkhoudlnt" overgenonen. De checkllst ls aante\ rld uet ecn aanËal crlÈcrla
speclflek ontwlkkald voor ecn-asslgc crekkers. Dezc crlÈerta zlJn oP

anÈhropoEeÈrlsche gronden langs theorettsch. wlJze opgesceld. UltgangspunÈ bij
hec fornuleren van deze crlÈerla ls hec oogellJk oaken van een oPcinaLe houdlng
voor een zo troo! nogellJk deel van dc uanncLlJke nederlandse populatie. Deze
opEltrale houdlng kan er tevens toe btJdragen dat de overdrach! van trllllngen
vla hec besturingssyste€o op handcn en arnen wordc geoinlnallseerd.

Als opcinale houdlng rlordÈ gedefinleerd: een gescrekce houdlng van de
wervelkolou, de boveneta vërÈlcaal, een hoek van clrca 100 graden Èussen
onderaru en bovenaro en een funcclonele stand (A) van het polsgeuricht. BiJ
een handhavlng van de fyslologtsche lordoclsche en kyfoclschc kromlng (A) van
de nenrclkoloo ls dc lncra-dlscale druk (A) nininaal (Nachenson 1964). lJanneer
de wcnrclkoloa 1lcht gebogcn ooct worden necÉc de belastlng van de dlscl (A)
toe. Ou dczc rcdcn ls het rcnsclUk dsÈ gedurende heÈ werken [.t d6 crckkcr de
gestrcktG houdtng krn uordcn gehandhaafd. Een vertlcaal afhangendc bovcnaru
verondcrrtcld r.n olnlnelc acÈlvlc.lt ven schoudcrgordcluusculaÈuur. TtJdens
hct scrk Eo.È.n krachÈcn wordcn ulCgcocfcnd oP heC b.!turint!3ysÈGc[. De

trooÈst. krrchÈon rordcn uÍtgcocfcnd ln opwaartsc rlchtlng blJ hcc oPtlllcn van
àc epper8cuur. O[ dczc rcdcn 1r gakozcn voor e.n hock van 100 gradcn Èussén
ondcren an bovcnarn. Dit [s dc sÈand uaarblJ dc ln oPUr.rC3. rlchci.ng
werkcndc m.gculeÈuur da oaxluale krechc kan levercn. (Clarka ct al. 1950, Wakim

ec al. 1950) (flguur 4.2). In dc rusÈstand of funcÈlonclc atand (A) van hec
polsgewrlcht !s hGt nlddcnhandsbecncJe van de niddelvl.nger tn hcÈ verlcngde van
de onderaru. (Lohoan 19E0, Kahle eE al. 1981). Voorkooen nocc worden dsc hec
polsgewrtchc ln radiaaldevtatte (A) en of dorsaalflexte (A) nordÈ gcdrrongen,
daar krachtulcoefenlng ln deze scand oP bto'nechanische gronden EGt hec
onEsÈaan van eplcondylltls laEcralls (tannlsaru) ln vcrband kan worden
gebracht.
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Flguur 4.2. KrachÈ van de elleboogbulgers aftrankellJk van de hoek van de
elleboog.

BtJ her opstellen van de crlterla Ls gebrulk geoaakc van de DINED-cabeI. Deze
cabel geeft schactingen van een aantal anEhropoocÈrlsche trootheden voor de

nederlandse bevolklng. Een oP Eeglngen gebaseerde daCabase van
anchropo6etrische grootheden oncbreekÈ. Dè DINED-cabel ls gebaseerd op ueÈingen
van de dulcse populatle zoals verueld ln DIN 33.402 en excraPolatles naar d.
nederlandse populatle op basls van orlenÈcrende oetlngen (Holenbroek en Dlrkcn
f986). Gekozen Ls voor het 5e toÈ en urÈ 95e percenÈ|el van dc uanncllJko
bevolklng. Dlc [s een gebruikellJkc kauze btJ onBr€rpProblcocn, daar aen dc
uiceinden van de verdellng de onderllngc verhoudlngcn van de llchaansoaccn ln
veel gevallen afwtJkend zLJn. Dc llchaanslengCe van da 5e percenÈl.l Ean
bedraagC 1688 u. en van de 95c PcrccnÈlol oan 1900 m. De overlgc relcvanca
lÍchaaosoacen zlJn tabcl 4.4 opgenoocn. Op basls van de è13 daÈ dc onschrevcn
ideale houdlng voor he! gekozrn decl van dc populacle haelbaar ÉoeÈ z{n, ztJn
een aantal onEwerpcrlÈerle oPtèstcld dlc ln het onderstaande nadcr ziJn
uÍtgeserkt.

Tabel 4.4. RelevanÈe llchaansuacsn ven de 5e en 95e percenttel ncderlandsa Ean
volgens de DINED-Èabct (Holenbroek en Dlrken f986).

lichaaosnaaÈ (trD. ) 5e percentlaL 95e pereenctel

80

50

40

40'

lengte
elleboog-grtJp dl.eptc
e I lebogenbreedÈe
ellebooghoogte
bovenarnlengcc

t688
406
523

t213
3L2

100

364
411

1055
342

- ondcrllngc afstand van de handgrepen'

De afstand cusscn dc hangrcpen wordt bcpaald door de ellebogenbreedte (flguur
4.3). DGz. Éaa! wordÈ afgesccod op dc 95c p€rcrnÈtel Dan. DIE leldÈ Èoc een
ondcrllngr afstand van ontGv.cr 53 cn. Dcze afstand vcronderstclt è€n llchce
abdueCtc (zlJraarts hefflng) van dc bovenan btJ da 5e perccntlcl oan. Daar
dezc abducclr slochtr clrca 10 gradcn bcdrsatÈ levcrc dlÈ n aa vcnrachclng geen
problcacn op.
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FLguur 4.3. Ellebogenbreedce (a) en onderllnge afstand van de handgrePen (b).

- de hoogce van de handgrepen Èen opzlchte van de grond.

De hoogte van de handgrepen ten opzlchte van de grond nordÈ bepaald door de

ellebooghoogte, de stnus van dc flexlehoek in de elleboog en de onderaru
lengce. Deze hoogte noet btJ voorkeur craploos instelbaar ztJn. De naxloale
hoogtc wordÈ bepaald door de llchaaosnaÈcn van dc 95c pcrcentlcl nan en
bedraagt 1142 m. Voor de 5e pcrcenctel noeÈ de hoogtc 995 u. ziJn. Rckcnlng
houdend aec de 10 gradcn abducclc van dc bovcnatitlcn ken dczc hoogtc ongcvG.r
1005 on. bedragen.

- de hoek van dc handgrcpcn E È d. v.rÈ1c4.1 ln hec saggltalc vlek (A).

Oo ce voorkonen dar dc pols ln radlaal devlatle (A) wordt gcdvongcn Lo.t dG

handgrccp btJ dc laagstc lnstclllng van dc hcc bescurlng3syrÈe.L oaxlueal. een
hoek van 10 graden BcE d€ v€rrlce.l oakcn. BIJ een hogerc lnstclllng ontsEaaÈ
zo een grotere hoek uaardoor de pols van de neutrale stand ln ulnalrdcvlacle
kouc. BIJ de hoogsre Lnrtclltng Do.t da hoek oec dc verllcaal de 20 gradcn nlet
overschriJ den ( f lg,uur 4.4) .
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Flguur 4.4. Hoek van de handgrepen net de verclcaal ln hec saggltale vlak.

- de hoek van de handgrepen Eec de horÍzoncaal tn het frontale vlak (A).

De handgrepen DoeÈen een hoek van ongeveer 60 graden EeE d6 horlzoncaal oaken in
heË frontale vlak. Dlt heeft coc gevolg dac hec gewicht dat getlld rrordc ln de
handpaLo uordc afgesteund, zodat een nlnlnale kntJpkrachc nodlg ls voor héE !n
de hand houden van het bescurlngssysceea. DlÈ heefc als voordeel dat
veruoeldheid van de onderarn-spleren rordc voorkomen en dat de overdrachÈ van
handarn-crllllngen wordÈ genlninallseerd. (ftguur 4.5)

Flguur 5. Hoek van de handgrepen Ee! de horlzoncaal in het froncale vlak.

- afnetlngen van de handgrepen.

De handgrepen Eoecen konlsch gevornd zUn trec een mlninale doorsncde van 38 nn.
(onderzlJde) en een oaxlnale doorsnedc van 49 mE. (bovcnztJdc). Aan de
bovenzlJde DoeÈ een rand bevesclgd zlJn on het afglÍJden í.n dezc rlchrlng ce
voorkonen. De doorsnede van de rand kan ong€vecr 100 mn. bedragcn. De Lengce
van de handgrepen troeÈ eveneens onteveer 100 nn. bedragen.

I'
ii ".''b.w7
I

I

J_y
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4.4 KRACHTEN UIT TE OEFENEN DOOR DE GEERUIKER

0n de trllllngsoverdracht olntoaal ce houden is het noodzakelljk dac de

gebrulker zo welnlg nogellJk kracht behoefc u!Ë Ee oefenen oP hec
bescurlngssysÈeeo. Daarnaas! kan het ulÈoefenen van groce krachEen Eec naoe blJ
Clllen op zlch een rol spelen bU heC oncstaan van rugaandoeningen of
aandoenlngen van de armen. Daar de Erekkcr zlch zelf voorEbeweegt is hlenroor
geen groÈe krachcuitoefenlng noodzakellJk. BIJ heC draaien echter wordÈ de

crekker vaak opgetlld en oagetrokken. OrÍenÈerende meEingen ziJn verrlchc bÍJ
hec optillen van de trekker uiÈ de grond. HlerbtJ zljn krachten v8n 150 coÈ

3OO N genecen. De troocsce krachten troeten worden geleverd blj trekkers dle
nlec ln evenvi.chÈ zlJn boven de assen. Is de Erekker eerulaal ulc de grond
gecrokken dan kan een trekker dle redeltJk ln evenwichc ls EeÈ een kracht van
ongeveer 50 N tn balans worden gehouden. De harcslagoeÈingen uit het onderzoek
van BeIÈ en LeEter (1984) wiJzen er op dat E€t name bij het draalen van de

trekkers lnspanning sordt geleverd door deze krachtsultoefenlng. Indlen de

Crekker bU sÈllsÈand op zlJn as 1n evenwlcht is ls dic echter nlec
noodzakellJk. Wanneer de frees blJ het elnd van een Ee bewerken vlak utt uordt
geschakeld en de trekker achEeruic word! gereden, zaL de frees blJ een Erekker
dle goed ln balans ls vanzelf ulc de grond konen. Hierna kan worden gedraaid
door een van de rielen af te rennen. 0o deze procedure nogellJk te oaken ls
het dus van belang dac de trekker ln evenrrlchÈ ls boven de as, wanne€r de frccs
Iaag boven de grond rrordÈ gehouden en dat de bcdtenbaarheld van de overbrcnglng
van de Íootor op de frees voldoende ls. Indlen heÈ aan- en ulcschakclen ven de
frees te veel noetce kost zaL een gebrulker nÍec snel de boven beschrcvcn
procedure toepassen. Tenslocce zullen de wielen afzonderllJk gcrcod Eoeten
kunnen uorden en troet ook de bedieningshandel hleruoor gocd bcrclkbaer zlJn.
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4. 5 CHECKLIST

Een aancal crekkers zlJn beoordeeld oec behulp van de ondersEaande checkllsc.
De lteus 1 en 2 zlJn slechcs voor een Èweecal Erekkers uicger.rerkc, daar deze
nleÈ aeÈ eenvoudlge oerlngen zijn ce beoordelen.

I - Kan de uerkende gedurende hec r.rerk een gunsElge houdi.ng aanneoen?

zo nleÈ, uordÈ de ongunsclge houding bepaalt door:
- de machlne,
- bedleningsniddelen,
- r.re rkvlak ,

- onvoldoende werkrulnÈe,
- handgrepen?

2 - Is afwtsseling van houdlngen nogellJk?

zo niec, bestaat de houdlng uic:
- langdurig sÈaan,
- langdurig zLtÈen?

3 - Kunnen de bedieningsnlddelen eenvoudlg sorden berelkc?

4 - WaE [s de onderlinge afstand van de handgrepen?

5 - Wat ls de hoogce van de handgrepen ten opzichce van de grond clJdens heÈ
frezen,

- ln de hoogsce stand,
- ln de laagsce scand?

6 - Welke hoek aaken de handgrepen EeÈ de verÈlcaal in hec saggltale vlak,

- in de hoogste sÈand,
- ln de laagste scand?

7 - Welke hoek naken de handgrepen Eec de horizoncaal in hec froncal.e vlak?

8 - IJac is de doorsnede van de handgrepen,

- uinfuaal,
- Eaxtnaal?

9 - I{ac ls de lengta van de handgrepen?

10 - Is er een rand aan de bovenzlJde van de handgrepen?

zo Ja, waÈ ts dc doorsnede hlenen?

11 - Is da trekkcr ln evenwlchÈ boven dc assen, ranncer de frecs laag boven de
grond sordÈ gehouden?

L2 - ZLln. de ulelen afzondcrllJk Èe rennen?

13 - Is de aftakas eenvoudlg te bedlenen?
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4.6 RESULTATEN VAI{ DE TRILLINGSHETINGEN

De trllllngsE tlnten zlJn uÍtgevoerd volgens de ln hoofdsruk 3 beschreven
oechodc. Do bcoordaelde trekker ls een Isekl KS 65 OD. De EeÈtnten ziJn zoweltiJdens het frczen als tiJdens hec riJden ui.Ègevoerd op Àen ,ri1 ,.sc"
zanderlge ondergrond. In flguur 4.6 en 4.7 zLJn de irequenrleipecrra r.i b"td"
treÈingen weergegeven. De llJn A geeft het nlveau aan rraar beneden detrtlllngen over hec gehele specÈrrro ulÈgezonderd een enkele piek ooeÈenbllJven; de llJn B geeft de waarde aan toÈ rraar een enkele plek nag kooenvolgens -de onrlrerpnom ISO 5349 (t982). HlerblJ is ulcgegaan i", eènblootscelllngsduur van 4 uur per dag.

-a }{r'

Flguur 4.6. Frcqucntiespectrur van de Èrillingen blJ een rlJdende crckkcr.
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Flguur 4.7. Frequsnctcsp.ctru! ven dc crllllngen blJ frezen.

Uit de figuren 4.6 en 4.7 blukÈ daÈ slechcs een lichce overcredlng van de

norEl,Un A plaatsvtndt.

Geconcludaerd kan eorden dat hct Èri11lngsnlveau blJ hec frezen in vergeliJklng
ÈoE bU hct oaalcn, zoals ten.Èen in de boven veruelde eerdcr verrichÈe
onderzoekcn, oecvalt. Gecoablncerd net de relatlef korce blootscelllngsduur blj
werkandcn 1n dc agrarlschc sector ls te scellen dat de rlslco's van hec
optrcdcn van het V1JF-syndrooc als relaÈlef kleln kunnen worden lngcschac. van
de rlslco's voor hcÈ ontstaro ven gesrlchts- en spleraandoenlngeo ts echcer
gcan lnschacttng Èe naken cn heÈ llJkt daaroE tcl,cnst oE cen vcrderc rcductie
van hcÈ trtlllngrnlvcau n. tr str€v.n.



-42_

4.7 HOUDING EN BEI.IEGINC TIJDENS DE GRONDBEWERKING

De eèrsEe twee ltems ulc de checkllst zijn voor een Er.reeEal Crekkers ulEgewerkt
met behulp van de O1íAS methode. Doet hiervan ls een inzicht te verkriJgen ln de
relevantÍe van de verdere lEems uiE de checkllsE, door ce bepalen of de houding
blJ het welken net de verschillende trekkers verbetering behoeft en in te
schatten door welke eigenschappen van de trekker de eventuele ongunstlge
houdlngen optreden. De gebruikce crekkers zljn een Slanzl DVA 1030 G en een
Goldonl 719 AB 6. Belde proefpersonen zijn ongeveer 1.80 m lang.

In het hlstogran van flguur 4,8 ziJn de percentages gescoorde houdlngen ln de
vler actiecaÈegorleen biJ het werken rnet beide Erekkers lreergegeven. Gesteld
kan worden dat het werken met de belde trekkers redeliJk aan de ln de OWAS

methode gestelde crlteria voldoen, daar alle voorkomende houdlngen in de
actiecategorleen 1 en 2 vallen. Hierbij dlenE te worden aangetekend dat de
eerst genoemde trekker duideliJk mlnder goed voldoet. Gezlen de zwakke
onderbouwlng van de OI.IAS-criteria ls het echter wenseliJk de gescoorde
houdlngen op zich ce vergeliJken.

actiecategorie

EB etanzt NNN gotdont

Figuur 4.8. Hlstogram van de acEiecaÈegorieen biJ het werken met twee
een-asslge trekkers.

In flguur 4.9 is een hisÈograrn weergegeven van de opEredende rughoudlngen zoals
gereglstreerd met de OIJAS meÈho<le. Rughouding nummer 1 sEaaË voor een gestrekte
rug, nunmer 2 staat voor een gebogen rug, nunmer 3 vooor een gedraalde rug en
ntlnmer 4 voor een gebogen en gedraalde rug.

,r€quenllo
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Flguur 4.9. Histogram van de rupihoudlnten bU het rrerken met Ewee een-asslte
trekkers.

In figuur 4.9 blfjkt het voornaamste verschll tussen heE lrerken Det beÍde
trekkers te bestaan ulE het feic dat blj het werken ret de Goldoni net
gestrekte rug geurerkt kan worden, terwiJl bU het werken met de Slanzl
veelvuldlg gebogen en gedraaid gewerkt wordt. Dit verschll lijkc te worden
veroorzaakt door de hoogte van heE besturlngssysteen. Het hlstogran van de
houdlngen van de armen ls ln flguur 4.10 weergegeven. HterbtJ staat 1 voor
belde aruen onder schoudernlveau, 2 een aru op of boven schouderní.veau en 3

belde aruen op of boven schouderniveau.

írequantle
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Flguur 4.10. Hlstogram van de houdlngen van de armen bU het werken rne! tlree
een-asslge Erekkers.

Ult figuur 4.10 blijkt dat cussen de crekkers geen grote verschillen bestaan
voor vrat betreft de armhoudlngen. De houdingen Ewee en drie, die blJ het
werken net trekker nurnmer een optreden, zUn geconstateerd tlJdens het draalen
van de trekkèr. Deze Èrekker wordE hierblJ verder gekanteld, waarschlJnlljk
vanwege hec felt dat heË zuaartepunE achEer de as llgt, waardoor de trekker pas
bU ver voorover kanlelen ln balans komt. Tussen de oPEredende houdingen van
de benen zlJn geen verschillen geconstateerd.

tiequ€htle
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4.8 RESULTATEN VAN DE BEOORDELING VAI.I EEN AANTAL TREKKERS MET BEHULP VAN DE
CHECKLIST

In tabel 4.5 zlJn de resultaten van de beoordeling van een elftal [n de
praktlJk aangetroffen een-asslge trekkers met behulp van de boven beschreven
checkllst weergegèven. Opvallend is daE biJ geen van de trekkers de handgrepen
van het besturlngssysEeem in het frontaLe vlak zljn geplaetst. Al de
onderzochte Erekkers hebben de handgrepen mln of meer ln her saggltale vlak
staan (zle flguur 4.11). De als crlÈeria gestelde hoeken ztJn hlermee niet
haalbaar. De gestelde afmeEingen bllJven echter geldtg.

Tabel 4.5. Resultacen van de beoordellng van de trekkers Ínet behulp van de
checkllsc (al1e maten in cm.).
+ - voldoet aan crlterlum / ls aanwezÍg
- - voldoet niet aan criterium ,/ is nlet aanwezlg
nvt - nieÈ van toepasslng
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Flguur 4.11a. Een-asslgc trEkkcr o.È d. stand van dc handgrcpsn zoals tcrGn3c.
(hec handvaÈ kan ook onder dezelfde hoek o6t d. vcrttcaal ondcr
het bescurtngssysteèE worden aangcbrachc)

4.11b. Een-asslge trckkcr acÈ de stand van dc handgrcpen zoals
gebruike 1 tJ k.

Opvallend [s dac vecl van de baoordeelde trekkers nlet voldocn aan dc voor de
lnstelhoogce gestelde crlÈerla. Wanneer de frees ln de grond gedraald staac
zLJd de Eeesta Èrekkers voor hec langere deel van de populacle te laag. Hec
belang van dlÈ crlÈerluo ls door de 0IJAS beoordellngen (paragraaf 4.7)
aangecoond. Eveneens een belangrlJk crtcerÍun: het ln evenwlchc ziJn boven de
assen rordÈ door veel van de trekkers evennin gehaald. De van de norn
afwlJkende vorogevtng van de besturlntssysceoen ls als uinder ernsÈl9 aan Èe

oerken, gczl.n dc ntct al te hoge ÈrllllngslntenslÈeiÈ.

4.9 CONCUTSIES

Van do mgclÍJkc knGlpuntcn biJ hec frczan Ect d. ecn-asstge trckker vcrdlenen
dc houdlng blJ hct scrkcn en ds krachten dle biJ hec draelcn wordcn ulÈgoef,end
E.È n.!. eendrcht. Een aancal van dc ondcrzochce trckkcrg voldoct nicÈ aan dc
voonaerdcn ol dczc aspcccen t. opElorlllrcran. ÍJclÍsuaer nlndcr urt.nt vcrdlenc
ook d. trtlllngsproblcnatlek enlgc aandacht. Zorcl vcrnlndcrtnt van hec
crllllngseanbod alc c.n vGrbaÈ.rlng v.n hct bcrcurlntl:y!Èec[ ts Èt ovcmcgcn.
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HOOFDSTUK 5. PIÀNTEN

INLEIDING

De eennalig oogstbare gewassen ziJn tn Eiree troepen onder te verderen: dezaaigewassen en de plantgewassen. De zaaigeiassen worden door een loonwerkergezaard, waardoor deze bewerking in dit rapport onbesproken kan blÍjven. Hetplanten van de pl,antgewassen ls op Èlree manieren uic te voeren. De eerstenethode ls net behulp v8n een plancwagen of planÈmachine; de tweede methode ishet planËen "met de hand". De belde màthoden worden achtereenvolgens beschrevenen daarna vergeleken voor wat beEreft de belastlng van het beweglngsapparaat.

5. T PIANTEN MET BEHULP VAN EEN PIANTI.IAGEN

Een plantwagen wordË met behulp van een elektromotor aangedreven. De plantwagenbledt gebrulkeltJk plaaÈs aan Ewee personen. Aan de vooizlJde van de ,r"g"r, "1"
een ro1 met uitsÈeeksels gemonEeerd, die in de grond de gaten voor de plantenmaakt. Hlerboven ls meestal een frame geplaatsÈ voor het transport van dekratten t'et kweekgoed 

-en de lege kratten. Achter de rol is càgenove, ar".zltplaacsen een hellend frame gemonÈeerd, waarop de kraEten met plantJes, dieop dat moDenË worden geplant, kunnen worden geplaatst. Achter àe ztipla"tsenls btJ somrulge wagens nog een frame gemonteerd voor het vervoer van de legekratten. Het elgenrijke planren van het kweekgoed. wordt met de handuitgevoerd, ln tegenstelling coc waÈ de veel gebruikie naam prantmachine doetvermoeden' Dlt noodzaakÈ tot zitEend en vooróver gebukt tussen de elgen benenwerken. Lege kratten worden op of naasÈ de kar gepiaatst. Na hec beplanten vaneen bed noeË de planÈrragen worden gekeerd, ,"".roàr d,eze met de hand moetworden opgettld.

5.2 PI.ANTEN MET DE HAND

onder het planten net de hand wordt verstaan het zonder hurp van eenaangedrewen wagen verrlchten van het kweekgoed. BiJ de bestudeerde 'werl«rlJze
worden de kratten net kweekgoed over het tà beplantén bed versprerd, waarna heÈelgenllJke planten 

-beglnE. HierbtJ neent men op de knieen praats achter eenkrac, haalt enige planten uiÈ de krlt en plant deze uit in ar of niet van tevoren gemaakte gaÈen. Zonoclig wordt de krat naar voren verpraacst. EenalternaÈlef voor deze meÈhode bèstaat uiË het gebruik van een krein frame optwee rollen' lraarop de krat geplaaÈst kan woràen, ,""*". de trlhandeling brjhet verplaaÈsen van de krac kàn worden voorkonen.

5.3 BEOORDELING VAN DE BEIDE I.JERKUETHODEN MET BEHULP VAN DE OIJAS METHODE

zowel heÈ planten net behulp van een plantwagen als met de hand zlJn beoordeeldmet de onas nethode. Erke werkmerhdàe is blJ vler toÈ vlJf proefpersonengeobserveerd neÈ een lntervalcijd van I-5 leconden gedurende nlnimaal tlenmlnuten' BIJ deze beoordering zlji transportwerkzaamhedJn buiten beschouwlnggelaten en ls een beperking g"r.àtt tor her planten ars handerrng op zich. rnfrguur 5.1 Ís een histogiam 
- 
rrreergegeven van de actlecategorleen van degeobserveerde houdingen ÈiJ beide íerhoden, ,..rui3 -i" 

gemiddeld over deultgevoerde netlngen. Gezlen heÈ ferÈ dat de resurtatei van de metlngen biJverschÍllende proefpersonen clusEeren per werkmethode ls d.eze middelinggerechtvaardlgd (zle blJlage B).



48

Ío0s

80r

60s

40s

20$

oa

actiecategorie

%mel ptantwagen [-_lmet de hand

Flguur 5.1. Hlstogram van de actlecategorleen van de geobserveerde houdlngen
blJ belde werkmechoden.

Volgens de normen van de Owas meEhode ls heÈ planten met behulp van de
plantwagen verre te prefereren boven het planten met de hand. De eerste methode
levert vrlJwel geen houdingen op ln acÈlecategorie 3 en 4 ln tegenstelllng tot
de tweede methode. Gezlen de zeer eenziJdlge verdellng van de houdlngen blJ de
eersÈe nechode ts een verdere analyse van de geobserveerde houdlngen nede in
het llcht van de ln hoofdstuk 3 geconstaÈeerde tekortkonlngen ln de beoordellng
bU de onas methode, wenselLJk. rn tabeL 5.1 ziJn ten behoeve hlervan de
frequentleverdellngen en de daarbiJ behorende actlecategorleen van de houdlngen
per llchaansdeel reergegeven. HierbiJ is over de metlngen per werkmethode
genÍddeld.

lrequentle
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Tabel 5.1. Frequentleverdeling van de houdlngen per
biJ behorende accieca te g,orieen.

'hand' 'wagen'

houdlng freq t I actiec freq t actlec

Iichaamsdeel met

R

U
G

7.6

56

1.0

36

2

95.5

1.9

0.6

A
R

M

E

N

85.9

1l.6

2.5

98.6

l.l.

UlÈ tabel 5.1 blijkÈ dat de hoge Lnschallng van de belastlng volgens Oruas bU
het beoordelen van het planten met de hand, voornamellJk gebaseerd ce zlJn op
de belastlng van de benen. In hoeverre dit het meest relevant ls kan slechts
bezien worden na analyse van de gezondheidsgegevens van de populatie werkenden
ln de glastulnbouw. Iíat betrefr de belasting van de armen ls met Owas relnig
verschll te constaÈeren Èussen de beide werkmethoden. Ten aanzlen van de
belasting vaa de rug valc echter op daE blJ het planten rnet de plantuagen zeer
veel gebukt teuerkt dient te worden. DÍc duldt op een ultermate statlsch
beweglngsgedrag tiJdens deze bewerklng. In flguur 5.2 worden de rughoudlngen
nader geanalyseerd; hierin ziJn de frequentleverdellngen van de rughoudÍngen
over de metLngen per werkrnethode gemiddeld graflsch weergegeven. Ook deze
mlddellng wordÈ gerechtvaardlgd door een sEerke clusterLng van de resultaten
per werkmethode (zle blJlage B).
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Figuur 5,2. Hlstogram van de houdingen van de rug biJ belde werkmeEhoden.

Uit flguur 5.2 bltJkc duldellJk het zeer statlsche aspect van het
beweglngsgedrag van de romp blJ heE plancen met behulp van de plantwagen. Ult
het oogpunt van de belastlng van de rug ls de tweede methode welllcht te
verkiezen boven de eersÈe, daar met name wanneer de blJbehorende tllhandelingen
op de ln paragraaf 5.2 beschreven wlJze (rollenwagentje) rrorden voorkomen, een
vermtnderlng van de belasEing van de rug bereikt kan worden. On deze
veronderstelllng te Eoetsen zijn de beide werkrnethoden met Ergoloc beoordeeld,
waarbiJ de bij het planten met de hand oprredende rilbelasting bulren
beschouwing 1s gelaten.
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5.4 BEOOR.DELING VAN DE BEIDE WERKMETHODEN MET BEHULP VAN ERGOLOC

De verschlllen Ëussen de beide werkmethoden voor wat beEreft rughouding zLln,
gezlen de beperklngen in de OTIAS methode, nader onderzocht meÈ behulp van
Ergoloc. Het doel hiervan ls meE name een voorkeur Ee kunnen bepalen voor een
van beide werkmethoden Een aanzien van de belastlng van de rug. In Èabel 2 ziJn
enkele resulÈaten van een aanÈal meÈingen blj verschlllende proefpersonen
weergegeven. A1le registraEles zljn door dezelfde beoordelaar uiEgevoerd.

Tabel 5.2. TlJdsgewogen klnesiologlsche belasting van de lage rug (KF*TF) en
gemlddelde tijdsduur per houdÍng (in cmin.) blJ de chree r^rerkmethoden.

I PlÀNTEN tÍET DE HAND
-----l . :ïtïf T:l :ïïi::1 

i

l1-----t-----
gen. I 3.9
KF*TF I-----l-----

I

gen. I 3.4
rljd I

213
-----t-----

I

3.e | 4.1
I-----t-----
I

3.s | 4.0
I

213
-----t-----

I

s.0 | 4.8
I-----t-----
I

10. 1 | 11.6
I

gem I-----l
I

4.e I

I-----l
I

11.1 |.l

:

4.4

5.0

::T.

4.1

4.1

i
4.7

:
4.9

10. 7t2.o

De clJdgewogen klneslologlsche belasting (KF*TF) is een maat voor de belastlng
door houdlng en beweglng. De gemiddelde tiJdsduur per houdlng ls een maat voor
de statlclEeit van de werkzaamheden. Daar niec zeker is ln hoeverre de
sprelding ln deze belasÈlng tussen personen biJ beide werkmethoden gellJk is,
zlJn de verschitlen met een parameEervrlJe EoeÈs (ltann-l.Ihitney) tetoetst.
Ze bllJken sÍgniflcant biJ een eenzlJdlge overschrlJdingskans van 0.5t.

Naar deze beoordellng is het werken op de plantwagen dus belastender voor de
rug dan heÈ planEen met de hand. DIE wordt meE name verklaard ult een verschll
ln statlcitelt van de beide werkmeEhoden. De beduidend hogere gemiddelde
ÈlJden per houdlng blJ het planten met de planÈrragen wlJzen hler op. In flguur
5.3a en b zlJn de houdlngen die biJ beide serkmeEhoden optreden mec hec over de
meÈingen gemiddelde percentage van de tljd dat deze houdlngen optreden
ireergegeven. BIJ het bepalen van het gemiddelde is gewogen voor de lengce van
de meecperiode. Ult deze figuur blljkc dar de houdingen blJ her planren met de
hand op zlch iets ongunstlger zijn, daar veel maximale rotaËles opcreden. De
hogere belastlng blJ heE planten meÈ de planÈwagen q,ordt meÈ name veroorzaakt
door de oPtredende maximale flexie en de groEe mate van staciclteic hiervan.
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Figuur 3a. OpCredende houdingen en beweglngen van de rug blJ heC PlanÈen met de

hand, mec aangegeven het percentage van de tlJd dat de houdlng
oPtreedt.

3b. Idem voor het Planten met de Plantwagen.

5.5 CONCLUSTES

Uit de beoordellng van de belde werkmeEhoden meÈ behulp van de OWAS nethode
bltjkt dat heÈ planten meE de hand meer belastend is dan het planten net de
plantswagen. Dit verschll is mec name Ee wiJten aan de belasÈ1ng van de benen
door het geknlelde werken. Verder geeft de beoordeling met behulp van de OWAS

neghode aanleiding tot heE vermoeden daÈ de scaticlÈeit van de rugbelatslng biJ
het planten met de plantwagen aanzienlijk ls. Dèze weronderstelllng ls
bewestlgd door beoordellng met behulp van Ergoloc.

Het planten met de hand behoeft verbeEering ten aanzien van de belastlng van de

knieen, veroorzaakt door het knielen. Verder treedt biJ deze werknethode een
ongewenste belasclng door cillen op, welke echter eenvoudlg te ellmlneren ls
door het gebrulk van een rollenwagentje. De belastlng van de rug ls blJ beÍde
werkmethoden aanzlenluk, maar overheerst btJ het Planten met de plantt agen.
Een nedebepalende factor is het gegeven daE heÈ werkÈempo blj het Planten roet
de pLanEwagen ls dlt slechcs gedeeltelijk vrlJ. De persoon waernee nordt
sarengewerkÈ en de machlne ziJn medebepalend. Dtt kan een vergrotlng van de

belasting betekenen. Het gebrulk van deze IaatsÈe werkmeÈhode ls uit dlÈ
oogpunt dan ook af Èe raden. Een afweging Eussen het belang van de belastlng
van de knleen en de belastlng van de rug kan slechts gemaakt worden op basls
van de gezondheldkundlge analyse welke blnnen dlt onderzoe§roJect ls
uiEgevoerd.
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HOOFDSTI'K 6. OOGSTEN

INLEIDING

ZoaLs ln hoofdstuk 2 ls gesteld, ls het bU de bespreklng van de
oogstrrerkzaanheden van eenmallg oogstbare gerrassen zlnvol een Èweedellng te
hanÈeren Lrr zaalgewassen en planÈgewassen. Van de eerste groep wordt bU de
oogsÈ heÈ wortelgedeelte van de planc geoogst, btJ de tweede groep wordt het
bowengrondse gedeelte van de plant geoogst. Van beide groepen ls de oogst bij
de belangriJkste gewassen onderwerp geweesÈ van onderzoek. In de eerste groep
gaat dlt om radiJs en ln de Eweede groep om sIa. Daar biJ de plantgewalrsen een
grote varlatie bestaat ln handellngen, dle aan de ptant moeten worden verrlcht,
ls, on een beeld van deze variatle te verkriJgen, ook het oogsten van
iJ sbergsla onderzocht.

6,1 HET OOGSTEN VAN ZAAICEWASSEN

RadiJs is wat omvang betrefc de belangrijkste Eèelt van zaaLgewassen ln
Nederland. De besÈudeerde werkwiJze bij de oogst 1s als volgt. De
radlJsplantJes worden meE een aantal cegelijk ult de grond getrokken tot het
geerenste aantal (meestal 20) ls berelkc. Vervolgens wordE van deze plantJes
een bosJe gernaakt. De bosjes worden opzlJ van hec bed gelegd. GebrulkellJk ls
dat een aantal personen het plukken en opbossen verrlcht, terwlJl een persoon
(de ondernerner) voor de aanvoer van kratten zotgË, de radiJs ln de kratten
verpakc en deze afvoerÈ. In dlE hoofdsEuk worden slechts de zulvere
oogstrrerkzaamheden (het plukken en ophossen) besproken. Aan het transport
wordt ln hoofdstuk 7 aandacht besÈeed. De oogsÈ van 0.1 ha radlJs kost
ongeveer 80 uur.

6.2 HET OOCSTEN VAN PIANTGEI.'ASSEN

De teelE van sla ls verreweg de belangrijkste teelt van eenmallg oogstbare
gewassen onder glas. Om enlg inzichc Ee verkrlJgen Ln de verschlllen in
belastlng dle opcreden, Íranneer een verschl.llend gewas wordt geteeld ls Eevens
heÈ oogsten van lJsbergsla onderzocht. HlerblJ moet, veel neer dan biJ het
oogsten van sla, de planc ontdaan worden van de bultenste bladeren voordat deze
verpakt wordt. De bestudeerde werkzaamheden bestaan ult het afsnlJden van de
plant boven de grond, heÈ verwlJderen van de bultenste bladeren, het verpakken
van het produkt in een plastic zakJe en tenslotÈe het verpakken in een doos of
krat. Ook hler ls het gebrulkelljk dat aan- en afvoer van dozen of kratten een
geschelden taak ls, welke ln hoofdscuk 7 besproken zal worden. De oogsÈ van
0.1 ha sla kost ongeveer 70 uur, 0.1 ha ljsbergsla: 50 uur (dit ln verband met
de lagere plantdlchtheld bij ljsbergsla).

6.3 BEOOPOELING VAN DE DRIE BEI.IERKINGEN MET BEHULP VAN DE OWAS METHODE

Het oogstèn van de drle bovengenoemde gewassen ls beoordeeld met behulp van de
Owas nethode. Elke bewerklng is biJ drie toÈ vler proefpersonen geobserveerd
met een lntervaltlJd van 15 seconden gedurende mlnlmaal tien ninuten. In
flguur 6.1 ts een hlstogram van de acclecategorleen van de geobserveerde
houdlngen per metlnt rreergegeven. HlerblJ ls gemlddel.d over de resultaten van
de uetingen btJ het oogsÈen van een gewas. Deze resultaten clusteren duideltJk
Per bewerklng; de verschlllen tussen de onderschelden bewerklngen zUn dus
groter dan de verschlllen tussen de proefpersonen. Een uitzonderlng hlerop
wordt ln enlge oace gevormd door een van de proefpersonen btJ hec oogsten van
iJsbergsla, deze volgde echter een enlgszlns van nornaal afwlJkende
werkmechode, mear ls wel ln de analyse betrokken (zte biJlage B).
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Flguur 6.1. Hlstogram van de acElecategorieen van de geobserveerde houdlngen
btJ de oogsE van drle g,ewassen.

Volgens de beoordellng met l>ehulp van de Owas methode behoeven de drle
bestudeerde bewerklngen alle verbeEering, daar een substantleel deel van de
geobserveerde houdingen in acuiecategorle 4 valt. In Èabe1 6.1 ls de
frequentí.everdellng meE de biJbehorende acEiecategorle van de voorkomende
houdlngen per lichaamsdeel weergegeven. Hlerbij ls lreer gemlddeld over de
netingen per bewerking.
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van de voorkomende houdlngen en de blJbehorende
lichaamsdeel.
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UÍt Èabel 6.1 blljkt dat met name de belastlng van de benen door de geknlelde
houdlng als te belastend wordE beoor<leeId. Deze houdlng valt bU dic percenEage
van voorkooen ln acÈlecaËegorie 3. De belastlng van de rug is per bererklng
verschlllend. Deze wordt daarorn ln figuur 6.2 nader geanalyseerd. rn deze
flguur ls de frequentieverdeling van de geobserveerde houdingen van de rug
graflsch weergegeven. rn biJlage B is de frequencieverdellng per netlng
weergegeven.
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Flguur 6.2. Hlstogram van de geobserveerde houdingen van de rug blJ de drte
bewerkingen.

UIE flguur 6.2 bftjkt daE de rug heE meesÈ ln Eestrekte houdlng ls btJ het
oogsten van iJsbergsla. Dlt is Eerug te voeren op hec felt dat blj het
schoonnaken van de krop een gestrekÈe houding wordt aangenomen, BIJ lJsbergsla
neeEt deze handeting meer tijd in beslag dan biJ sla of biJ heÈ opbossen biJ
radiJs. Een uetlng vercoont wat dlt betreft een ltcht afwlJkend beeld (btJlage
B), De proefpersoon ln deze meting volgt een afwtJkend handellngenPacroon,
waarblJ de bultenste bladeren van de krop worden verwiJderd voordaÈ de plant
wordt lostesneden. Dit resulteerE ln een iets langere perlode gebogen werken.

lrequentle
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RadlJs valt in dic opzichc ln rregaEleve zln op. BU her oogsten van dlt gewas
wordÈ relatlef veel ln gebukte houding gewerkt, tiJdens het optrekken van de
plantJes. IJaE becreft de rneest l:elastende houding, hec gebogen en
cegeliJkertlJd gedraald werken, ziJn geen grote verschillen te constateren
Ëussen de onderschelden werkmeÈho(len. Opvallend is wel dat biJ het oogsten van
radlJs de gedraalde houding minder voorkomE dan bij de overige gewassen,
heÈgeen terug te voeren is op het feiE daÈ heE verpakken van radiJs als een
geschelden bewerklng wordÈ r-r1Ègevoerd. Dit draagÈ biJ Eot de toch al relatief
klelne variatie ln houdingen die bij diE rrerk opcreedc. 0p basls van de
geconstateerde verschillen lijkt vooral een verbetering van de werkmethode blJ
heE oogsten van radijs gewenst.

6.4 BEOORDELINC VAN DE OOGST VAN SLA EN MDIJS MET BEHULP VAN ERGOLOC

De verschlllen in rughoudlngen bij de oogsÈ van sla eÍt radiJs zlJn nader
geanalyseerd mec behulp van Ergoloc. llet doel hiervan is een meer gefundeerde
keuze Ee kunnen maken bij prioriceicscelling voor verbeEering van de
werkmethoden. In tabel 6 .2 zijr. enkele resulÈaEen van een aantal meclngen
verschillende proefpersonen bij de oogsE van beide gewassen rrreergegeven.
regisEraÈles zUn door eenzelfde beoordelaar uicgevoerd.

Tabel 6.2. TlJdgewogen klnesiologlsche belastlng (KF*TF) en gernÍddelde
tiJdsduur (in cmin.) per houding biJ de twee werkmeÈhoden.

bu
De

genll
KF*TF I 2.5 I 2.7

t------t------
gemll
riJd I 4.9 I 4.e

5 | gem ll 1

t ------ il ------ril
2.7 I 2.7 ll 3.0..:.'..

4.7
rtil
I 4.6 I 4.e ll 11.2

De gemlddelde ciJdgewogen kinesiologische belasting geeft een lndruk van de
belascing door houding en beweging, terwijl de gemtddelde tlJdsduur per houdlng
een lndruk geeft van de maEe v€n sÈetlcicelt van de werkzaamheden. Het ls niet
redellJkerwlJs aan Èe nemen dat de spreí.ding tn ttJdgewogen klneslologlsche
belastlng (KF*TF) tussen personen biJ beide werkmethoden geItJk |s, daar de ene
werkmethode meer vrlJheden kan bieden voor het volgen van een zelf gekozen
handellngenpatroon en bewegingspaEroon dan een ander. om deze reden zlJn de
verschlllen tussen de beide methoden geÈoeÈst met behulp van de
toetsingsgrootheid U van Mann-tlhitney. De verschlllen ziJn met behulp van deze
toets slgnlflcanc gebleken btj een eenzljdige overschrijdlngskans van 2.5t.
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DÍt verschll wordt verklaard doordat het bewegingspatroon blJ de oogst van sta
neer dynanlsch van karakter is, hecgeen bltJkc ult de kortere gemlddelde
tiJdsduur per houdlng. De opEredende houdlngen bij beide methoden zijn
ereergeteven ln figuur 6.3a en b. De (over de metlngen gemlddelde) percentages
van de meetcUd dat de houdingen optreden ziJn aangegeven. BU de middellng
van de percentages over de mecingen is gewogen voor de lengte van de meting.
Hlerulc bltjkt dat bU de oogst van sla relaEief belastender houdlngen
optreden, neÈ name combinaEles van draallng en bulging van de wervelkolom.
Deze treden echter korter durend en niet zeer frequenÈ op, terlrUI sub-maxlmale
flexie blJ de oogst van radiJs relaEief veel en langdurend opEreedt

450
45"

Flguur 6.3a. Opcredende houdingen en beweglngen van de
Eet aangegeven heE percenËage van de ClJd

Flguur 6.3b. Iden voor de oogst van radiJs.
radlJ s.

rug
dat

blJ de oogsÈ van sla,
deze optreden.
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6.5 CONCUTSIES

De oogstnethoden van zowel zaaigewassen als plancger{assen behoeven volgens de
beoordellng net behulp van de 0!.IAS meEhode verbetàring ten aanzí.en van debelastlng van de knleregio. Langdurlg op de knieen zÍtten Ls een rlslcofacÈorvoor het ontstean van een aancal aandoenlngen rond hec knlegewricht
(menlscusaandoenlngen, neuropraxieen, bursitldén (A)). De laatste càtegorle
klachten (bursltiden) wordt veroorzaakt door langdurlge druk op de bursae dleaan de voorzlJde van het kni.egewrlcht llggen. De ondergrond blJ het oogsten
van sla Ís gewoonliJk dermate vochtlg dat hec rlslco hiervàn gertng mag wàrdengeacht. rn dlt opzÍchr is van belang dac blJ de oogsr ran ràdtj", wàarblJ de
grond wel droog ls, gewoonlijk geen beschermende kredtng wordt gàdragen. ol ae
bezochEe bedriJven ls gemeld dat het dragen van knlekappen leldi tot irrltàrie
ln de knieholtes. Een bevinding dle ook door Tammlnga (19g6) wordt geneld.
BIJ het oogsten van sla wordt gewoonliJk een broek gedràgen, die bescÈerrning
noet bleden Èegen het vocht van de ondergrond, Deze bróek !s tevens voorziei
van enige polsterlng rond de knieen. Deze wordr blJ het oogsten van radlJs
evenmin gebrulkt omdat deze gezien de droge ondergrond niet nodlg wordt geacÉt
en te \rarm zor,r zLJn.

De belastlng van de rug bij het oogsten van radljs is aanzienllJk te noernen.
De conclusles van de beoordellng meE behulp van de beide gebruiÉte methoden
ondersteunen elkaar op diE punt. Er wordE gedurende relaÉlef lange perloden
gebukt gewerkt. Gezlen de bij deze werkmethode opÈredende combinatie van
belastingen ls verbetering r.,nn <leze werkmethode ali geheel noodzakeliJk. De
belasting van de rug bij het oogscen van sla en ijsbergila is wellswaar minder
groot, maar verbetering is zeker wensellJk.
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HOOFDSTUK 7. TRANSPORT

INLEIDING

In dit hoofdstuk worden Eransport handelingen besproken, dle blnnen het bedrijf
plaats vinden. Het transport van produkten naar de velllng valt daarnee bulten
het kader van dit hoofdstuk en dlt rapport. De fysleke belasting bU nanueel
transporteren ls ln vele publlcatles ln verband gebracht Eet heÈ voorkomen van
aandoenlngen van het beweglngsapparaat. Zowel rugklachten als klachten van nek
en schoudergordel ziJn gerelateerd aan ttllen en dragen. In het onderzoek van
Taunlnga (1986) Eeldt 38t van de ondernemers ln de glasgroenceteelt, dat bU
het lntern transport zwaar getll-d of gedragen troet worden en 3 t geefc aan dit
als belastend te ervaren. Hec voorkomen van zwaar duwen of Èrekken bij intern
transport wordt door 9t van de ondernemers gemeld en eveneens 3t ervaart dic
a1s belastend. Gezien deze percentages (zle ook tabel 7 en 8 in hoofdstuk 2)
ls deze belastende facÈor nlet als een van de meest urgente aan te merken.
Daar echter uit de literatuur deze handellngen zeex eenduidÍg als sterk
belastend naar voren komen ls het toch noodzakellJk aan deze vormen van fysieke
belasting aandacht te besteden. In de volgende paragraaf wordt allereerst het
transport van de verschlllende produkten besproken, waarbij een aanËa1
gebrulkte hulpmtddelen worden behandeld. Tevens komt aan de orde in paragraaf
7.2 het Eransport van kunstmest. In paragraaf 7.3 worden Ëenslotte de
speclfleke transporthandelÍngen besproken, dle bU het spoelen van
wortelgewassen worden verricht.

7.1 TRANSPORT VAN PRODI'KTEN

BIJ de oogst van de verschlllende produkten blJ de teelt van eenmallg oogstbare
gewassen, nenen cransporthandellngen een substantleel aandeel van de benodlgde
arbeidstiJd in beslag. GebruikellJk ls dat de transporthandelingen door een
persoon, ln veel gevallen de ondernener, worden uttgevoerd. Dlt betreft zowel
EransporE van verpakklngsmaterlaal a1s van het produkt. Ult het oogpunt van
fysleke belasting ls het transport van heÈ geoogsÈe en verpakte produkt het
meesE van belang. De hlerblJ gehanteerde gewlchten varleren van produkt tot
produkt. Ter lllustratle een doos sla weegt 7 tot 9 kg en een krat radiJs
weetc ongeveer 5,5 of 11 kg, afhankellJk van de grootte van de gebrulkte krac.
De nanuele transporc handelingen zlJn ln het algemeen beperkt Ëoc het Ëransport
van heE bed waar geoogsE !s naar het middenpad van de kas. De lasten worden van
de grond getild en niet zelden wordt hlerbiJ meer dan een doos of krat
gehanteerd. Op het mlddenpad worden de produkten verzametd op een paIlet en met
behulp van een vorkheftruck verder vervoerd.

De betreffende werkzaamheden voldoen nlet aan de voorraarden voor toepassing
van de NIOSH nethode. Een gefundeerde beoordeling is hlerdoor moeiliJk te
geven. De í.nschattlng Ís echer dat het, nede gezlen de ervaren belastlng door
tlllen en dragen ln het onderzoek van Tamralnga (1986), wenselljk is de
belastlng van de rug blj deze bewerklngen verder te reduceren.
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BiJ het transporË naar het mlddenpad wordt van een aantal hulpmlddelen gebruik
geroaakt. HeË meest eenvoudlge ls de platte krulwagen. Vanwege de veelal zachÈe
ondergrond Ís het transport hlermee zeker nog als zwaar werk (duwen en trekken)
aan te nerken. Een eveneens regelnatlg gebrulkt hulpmlddel is de rallwagen.
DlÈ is een platte wagen op een verplaatsbaar rallsysteem, bestaande ulE losse
elementen. Het geheel ls ln aluninltro uitgevoerd. Daarnaast kan van
rupswagentJes gebrulk worden gemaakt. Beide laatst genoemde systenen hebben het
voordeel dat de last slechts eenmaal behoeft te worden gehanteerd daar deze
dlrect op de pal1et wordË geplaatst. MeÈ name het laatste systeem heeft het
voordeel dat hec makkellJk verplaatsbaar Ís, waardoor draagafscanden toE een
mininun kunnen worden beperkt,

BIJ het laden en ontladen van pallets met de produkten doet zich een een
specifiek probleem voor. De door de velllngen gebruikÈe pallets (z1rl.
Erlplets) ziJn gemaakt van een zeet llcht materlaal dat in principe voor
eenmalÍg gebrulk 1s bestemd. In de praktiJk echcer worden de pallets herhaalde
malen gebruikt. Dit geeft aanleidlng tot verzr,rakklng van de pallet net als
gevolg dat het voorkomt dat men tiJdens de genoemde werkzaanheden mèt de voet
door de palIet heen trapt. Dlt veroorzaakt een plotselinge beweging terwtJl de
betreffende persoon een lasE hanteert. HierblJ ontsEaac een combinatie van
twee in verscheidene epldenlologische onderzoeken onderkende rlsicofactoren
voor heE ontsraan van lage rugklachten (Hlldebrandt 1987).

7.2 TMNSPORT VAN KUNSTI.ÍEST

Kunstmest vrordt op het bedriJf aangereverd op een pallet in zakken van 50 kg.
De pallets worden net behulp van een vorkheftruck verplaatst. Vee1al wordt àe
kunstmesÈ op de pallet opgeslagen in de directe nabtJheld van de mengbakken,
waarLn de mest met het water wordt vernengd. Handnatlg wordt de kunstmest ln de
gemiddeld zo'Ír 1,2 neter hoge nengbakken gestort. Deze transporthandellng ls
als zwaar werk Ëe beschouwen met een retatl.ef groot risico op het optreden van
lage rugklachten, hoewel de frequentle, waarroee deze handellng dlent te worden
verricht, beperkt is tot een enkele maal per seek. Het volgens de NrosH
richtlljnen maxluaal ËoegesEane tilgewlcht onder optinale onsÈendigheden
bedraagt 40 kg. Daar de kunstmestzakken van een palleË geÈild Eoeten wórden,
dat wll ze9gen in het ongunstlgste geval van een hoogce van ongeveer 15 cm
boven de grond, ls hter zeker geen sprake van optlmale onstandigheàen. Voorts
is de kunstmesÈ in plastlc zakken verpakt, die een slecht Éouvast bleden,
waardoor een extra risico ontstaat. Hlermee wordt nieE voldaan aan de
voorwaarden voor hantèring van de NIOSH richtllJnen. Gesteld kan worden dat
onder deze oostandlgheden de noru voor het te tillen gewlcht verlaagd zou
moeten worden. Hoeveel 1s nlet te bepalen, een lndlcatie is echÈer wel te
verkrlJ gen.

0nderstaand wordt voor het huldige formaat zakken voor de onderste laag op depallet de 'Actlon Llnit' berekend.

horlzontale afstand - 40 cm.
vertlcale afstand - 20 cm.
tllafstand - 105 cm.
Èllfrequentle - 0

AL-40*(0.375)*(1
(zLe pag. 26)

0.22) r. (0.7 + 0.07) * (1 0) - 9.0 ke.
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De hier gebrulkte clJfers geyen slechÈs een grove indicatie, daar in de
prakt{k zeer wisselende situatles voorkonen. De Action Llnlt wordt echEer
duidellJk overschreden, een verlaglng van de Ee tillen gewichten lUkt
noodzakellJk.

7.3 TRANSPORTHANDELINGEN BIJ HET SPOELEN VAN RADIJS

lJorÈelgewassen, zoals radlJs, worden na de oogst gespoeld. Hlerbij ztjn grofweg
teree systemen te onderschelden. De bossen radlJs kunnen afzonderlljk worden
gespoeld, of de reeds ln de krat verpakte radlJs wordt ondergedompeld. Door de
veel lagere arbeidsbehoefte lljkt de tweede nethode de overhand Ëe kriJgen.
Echter nlet ledere grondsoorÈ laat deze nethode toe en de eerste methode zaL
daaroro wel gebruikt bllJven worden,

BIJ de eerste werkmethode worden de bossen radiJs aangevoerd ln kratJes. De

kratles worden van de pallet ontstapeld en een voor een op een tafeltJe aan de
spoelmachlne geplaatsÈ. De bosJes worden ult de kraË gehaald en op de
spoelmachlne gelegd. Deze nachlne bestaat uÍt een ronddraaiende schi.Jf, dle
onder een sproelkop wordt geleld. Aan de andere zlJde worden de bosJes van de
schiJf gepakt en ln de krat verpakÈ, rÍaarna de kratten op een pallet worden
gestapeld. Indien het formaat kraËten van 5,5 kg rordt gebrulkt, liJkt de
fysleke belastlng blJ deze werkzaanheden geen aanlelding Èe geven tot
ongerustheid. BiJ hec gebrulk van de trotère kratten van 11 kg ls de belasting
bij het scapelen en ontstapelen aanzienllJk Ee noemen, zoals bllJkt ult de
hleronder besproken beoordellng van het ontstapelen en stapelen bU de tweede
werkmethode.

De transporthandellngen blJ het donpelen zlJn geheel te mechaniseren. Op een
aantal bedrlJven wordt een lnstallatle gebrulkt, die de bovenste laag kratten
van een pallet afneemt, deze ln het donpelbad plaatst, vervolgens de kratten op
een ultdrulpvlak zet en daarna rreer op een pallet stapelt. De

cransporthandellngen vlnden echter ook nog nanueel plaacs. Hlerbij treden
verschlllende met name de rug belastende nomenten op, Ten eerste btJ het
ontstapelen van de pallet en het plaatsen van de kratten in het donpelbad. Ten
tsweede bIJ het verschuiven van de kraÈten tegen het afdrulpvlak en Een derde
bU heÈ stapelen van de kratÈen op de pallet. Met name de tweede handellng is
als zeer belastend te beschouwen; de kratten worden hÍerbtJ vanult het water
tegen een vlak onder een hoek van ongeveer 30 graden opgeschoven. Dlt gebeurt
in het algemeen door de krat onder water te pakken en deze meE behulp van een
roterende beweglng van de romp omhoog te zwiepen. De hlerbiJ optredende
belasting van met name de romp ls hoewel nlet eenvoudlg te kwantificeren als
zeet groot Èe beschouwen.
De overige Ëransporthandellngen zlJrt beoordeeld met behulp van de NIOSH
llfting-guldellnes. De resultaten hlervan zlJn ln tabel 7.L en 7.2
weergegeven. HlerblJ ziJn de lnputgegevens en de op basls hlervan berekende
factoren vermeld, De klelnste factor levert de groocste reductle op van het
naxlnaal te tlllen gewicht. Verbeterlng van de situaÈle zal zLct:. dus net name
op die paraneters noeten richten, die lelden tot de klelnste factoren.
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Tabel 7.1. NIOSH beoordellng van de tllhandeltngen blJ heË ontstapelen van de
kratren radlJs. ( g - het gemeten gewlcht, voor verklaiing van de
overlge tekens zle pag, 26)

1
1

1

1
I
I
I
t

F(d)

laag t
Laag 2

laag 3

Laag 4
laag 5
laag 6

1-aag 7

laag 8

0.429
0.429
0.429
0.429
0.429
0.429
0 .429
0.429

L67 .2
t46.7
L26.2
105.7

85.2
64 .7
44.2
23 .7

0. 631 |

0.7r.3 |

0. 79s I

0.877 |
0. e59 |

0.9se 
I

o.877 |
0.795 |

I15. 7

95.2
74.7
54.2
33 .7
25.0
25.0
25.0

0.765
0.179
0. 800
0. 838
0.923
1

t
0.970

8.28
9 .52

10.91
L2 .61,
15. 17
L6.43
1s .03
L3.2t

35
35
35
35
35
35
35
35

1t
t1
11
11
11
11
11
11

Tabel 7.2. NrosH beoordellng van de rilhandelingen bÍJ her stapelen van dekratten radiJs. ( g - het gemeten gewlchc, vàor verklàrlng van de
overÍge tekens zle pag. 26)

A.L. I c-t-------
L7.45 | 11
t8.29 | 11
20.t6 | lt_
2L.79 | 11
2L.7e | 11
21.0s I 11
18.61 | 11
L7.62 | 11

F(d) F( f)

1

1

1

1

1

1

1

1

i;;;' i
Laag 2

laag 3

Laag 4
laag 5

laag 6
Laag 7

laag 8

I e8.0
I e8.0
I e8.0
I e8.0
| 98.0

98 .0
98.0
98.0

0. 908
0. 908
0. 908
0.908
0. 908
0.908
0.908
0. 908

74.3
53.8
33.3
25.0
25.O
28.2
48.7
69.2

0.801
0.839
0.925
1

1

0. 966
0.854
0. 808

25
25
25
25
25
25
25
25

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
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Aan de voorwaarden voor het gebrulk van de NIoSH rtchcllJnen wordt in redeliJke
mate voldaan. Alleen biJ indlvtduele werkenden treden wè1 rotatles van de rónpoP tlJdens de tilhandellng. Deze worden echter nlet door de werkzaanheden oi
de werkplekinrlchcÍng noodzakellJk genaakr. oprlmare plaatslng van de pallets
ten opzichte van het dompelbad kan er welllcht toe blJdragen dat deze rotaties
achterwege blljven. Gezien deze rnogellJkhetd is toepassing van de NrosH
rlchtliJnen gerechtvaardlgd. Ult tabel 7.1 bllJken enlge oveirredlngen van de
rlchtllJnen. BU de bovenste drle lagen overschreldr het gemeren gèwlcht de
'Actlon LimiË'. De berreffende tllhandellngen zlJn dan ook nlet als vriJ van
rlsico Èe beschouwen. Deze overschreldlng worden net name veroorzaakt dooi de
horlzontale afstand en de vertLcale afstand. Reducerlng van de rlslco,s noeÈ
zlch op deze paramecers richten. De horlzontale afsEand ls relatlef moetlijk te
belnvloeden; lager stapelen van de klstJes ter reducerlng van de verticale
afstand zal tot enige verbeterlng lelden.
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HOOFDSTI'K 8. CONCLUSIES

INLEIDING

rn dlt hoofdstuk wordc door een puntsgelrljze opsonming van relevante het
beweglngsapparaat belastende nomenten bU de ànderzoihte bewerkingen een
samenvatting gegeven van dè voornaEu[ste conclusies ult de voàrgaande
hoofdstukken. HierbiJ wordt een lndellng gehanteerd naar lichaansdeel íaaropde belastende momenten betrekking hebben, zodat vergeliJking met d;
gezondheidkundlge gegevens, dle ln het betreffende deelrapport-ziJn te vlnden,
mogelijk ls. CombÍnatle van deze gegevens levert aanknàilngsp,ri-rt"n op voorprioriteitenstelllng Ëen aanzlen van de ontwlkkeling .r.. oplo"slngen, zoals
deze Ln een volgende fase van dlÈ onderzoek zal worden ultgevoerd.

8.1 BEIASTENDE MOMENTEN VOOR DE RUG

Bewerking: grondbewerklng

handeling:1. draalen van de trekker aan het elnde van een
belastend noment: krachc dle ultgeoefend noet

ult de grond te ti11en,

frezen
belastend nonent: houding tlJdens het frezen.

bed.
worden om de frees

2.

Bewerklng: planten

handellng: 1. planten met plantwagen.
belastend monenÈ: houdlng ttJdens hec planten.

2. planten met de hand.
belastend moment: houdlng tiJdens het planten.

Ellhandellng voor het verplaaÈsen van krat net
p lanrgoed.

Bewerklng: oogsten

handellng: 1. oogsten.
belastend monent:

Bewerklng: lntern transport

houdlng tlJdens het oogsÈen.

handelÍng: 1. fransport van geoogst produkt.
belastend noment : cÍlhandellng.

duuen en trekken van platte \rragen.

transport van kunstnest.
belastend monent : tllhandeling.

spoelen van wortelgelrassen.
belastend nonent I Cllhandellng.

2.

3.
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8.2 BEIASTENDE MOMENTEN VOOR DE NEK EN SCHOUDERGORDEL

Bewerking: grondbewerklng

handeling: 1. draalen van de Erekker aan het eLnde van een bed.
belastend moment: kracht die ultgeoefend moet worden om de frees

ult de grond te tlllen.

Bewerking: planten

handeling: 1. planEen met de hand
belastend noEent: tl1handellng voor het verplaatsen ven krat net

Plantgoed.

Bewerking: Intern transporE

handellng: 1. transporË van geoogst Produkt.
belastend moment : cllhandellng.

2. transport van kun§tmest.
beLastend monent: tllhandellng.

3, spoelen van wortelgeuassen.
belastend monent : tllhandellng.

8.3 BEI.ASTENDE MOUENTEN VOOR DE ARIIEN

Bewerking : grondbewerklng

handeling: 1. frezen.
belastend monent : hand-armtrilllngen.

8.4 BETASTENDE UOMENTEN VOOR DE BENEN

Bewerklng: planten

handellng: 1. planten meÈ de hand.
belastend moment: geknlelde houdlng.

Bewerklng: oogsten

handellng: 1. oogsÈen.
belastend moment: geknlelde houdlng
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BIJIAGE A

BECRIPPEIÍLIJST

Beweglngen van hec polsgewrÍchc

a - ulÈgangsposttle
§ - paloalr flexle
c - dorsaal flexle

lo

a
b
c

- uÍÈtangsPosltie
- radlaal deviacle
- ulnair devlacie

IordocÍschc kroolng
kyfoclsche kroulng

a-
b-
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VERVOI.C BIJIACE A

sagtlteal àn fronÈtrl vlsk

vlakken tadcflnlcord ten opzlchÈe van heÈ oenselUk lichaan

functlonele stand of rusÈscand

scand van gewrichc waarln een evcnrrlchc bestaac ln de werklnt van spiercn rond
het gewrichÈ en waarin het kapsel oaxiraal ontspannen ls, BIJ de pols ls diÈ
de sÈand dle van Írature blJ hec grlJpen rord! lngenooen, een oinloale dorsaal
flexle gecooblneerd oct een llchte utnalr dcvlatle. Hec 3e oiddcnhandsbccncJe
Ilgt tn hct vcrlengdc van da onderarn

burrlcldcn

s 1lJ rbourroncr tcklngcn

ucnl r cur eendocnl,n gcn

aandoonlngrn ven kraakbccnechtlgc structuur ln hct knlegerricht
(oe. voctbeltnÍc).

lntra-dlscele druk

druk ln dc ÈussenrervelschlJ f
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EIJIACE B

Hlstograrcn vrn dc rcsultaÈen van dc OWAS obser\raÈles.

Flguur 8.1. FrequenëleverdelÍng van dc acÈlccategorleen blJ tvce werkacthoden
bí.J hec planten.
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VERVOI.G BIJI.AGE B

Flguur 8.2. FrequcnÈteverdellng ven de rughoudlngen biJ Èwee werkuethoden
blJ hcc planten.
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VERVOIÉ BIJIAGE 8

Flguur E.3. FrcqucntieverdclÍng v8n dc actlcceccgorleen biJ hct oogsten van
drie gcwassen.
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VERVOI.C BIJIACE B

Ftguur 8.4. Frcqucntlcverdcllnt ven dc rughoudlngen blJ de oogsc van drle
tcïasscn.
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