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SAMENVATTING

Introductie

Dit rapport beschrijft een inventarisatie van arbeids-, gezondheids- en gedrags-

factoren die van belang geacht worden voor de preventie van rugaandoeningen

bij schoonmaakpersoneel (van kantoor(achtige) gebouwen). In het kader van een

aznzet tot de ontwikkeling van een methode voor voorlichtingskundig onderzoek

heeft een toepassing van die methode plaatsgevonden bij schoonmaakpersoneel

om na te gaan of daarmee richtlijnen voor voorlichting ter vermindering van

rugklachten verkregen kunnen worden. Schoonmaakpersoneel behoort tot één

van de risicogroepen voor het krijgen van rugklachten. Deze methode bestond uit
een vragenlijst en observaties op de werkplek. De resultaten van de ontwikkelde

methode zijn in een afzonderlijk rapport beschreven (Urlings, 1990).

Algemene gegevens

In totaal hebben 349 schoonmakers deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 107

mannen (30,7%) et 24l vrouv/en (69,3%). Bijna allen (90,30ó) hebben de Neder-

landse nationaliteit. De meesten zijn tussen de 20 en 40 jaar en hebben een lage-

re beroepsopleiding gevolgd (53,3%).

Een derde van de respondenten zegt regelmatig voorlichting of instructie te krij-
gen over veilig en gezond werken. Deze voorlichting wordt het meest gegeven

door de leidinggevenden (voorvrouw/man 28,5%, object/rayonleid(st)er 23,s%o,

directie l5,l%). Yoorlichting en instructie over hoe ze beste met hun rug om

kunnen gaan krijgen ze van dezelfde personen, maar minder vaak. Een klein

aantal schoonmakers (17%) zegtvan anderen dan de voorgenoemden iets te horen

over hoe rugklachten voorkómen kunnen worden; voornamelijk van de partner/

familie of huisarts/fysiotherapeut.

Schriftelijke informatie over het voorkomen van rugklachten haalt een derde

(39) van de respondenten (totale aantal respondenten hierbij is 122) uit dames-

bladen (Margriet, Libelle, Story), een vijfde uit medische bladen en dergelijke

en nog iets minder uit diverse folders en brochures.

Meer dan de helft van de schoonmakers v/oont samen met een partner en één of
meer kinderen, daarbij is de omvang van het huishouden voor de meesten 3 tot 4
personen. Tweederde van de schoonmakers verricht wekelijks gemiddeld l0 uur
(uiteenlopend van 2 tot 80 uur) huishoudelijk werk.



Naast het schoonmaakwerk wordt door 9,5% van de schoonmakers van I tot 15

uur per week vrijwilligerswerk gedaan en bijna een tiende van alle respondenten

(35) heeft, naast schoonmaakwerk, nog een andere betaalde baan (l tot 40 uur

per week; 13 personen werken 30-40 uur). Tweederde van alle respondenten

werkt part-time (28% <15 wlr,32,7Vo l5-30 uur per week).

Arbei d s - en g e z ond hei d s f actor en

In het schoonmaakwerk komen diverse taken regelmatig voor, zoals soppen, toi-
let/sanitair reinigen, vuilnis ophalen, moppen en stofzuigen. Deze taken worden

door de meeste schoonmakers doorgaans niet als erg zwaaÍ beoordeeld. Ongeveer

een vijfde van hen vindt vuilnis ophalen, stofzuigen en moppen wel zwaar werk.

Dit heeft voornamelijk met het materiaal te maken, zoals bijvoorbeeld het ont-

breken van een karretje/wtgentje voor het ophalen van de vuilnis en een te

korte steel aan de stofzuiger. Daarnaast is een verkeerde werkhouding oorzatk

van de zwaarte en zeker niet op de laatste plaats de tijdsdruk waaronder gewerkt

moet worden.

Rekening houdend met de dubbele belasting, vanwege soortgelijke werkzaamhe-

den thuis, kan geconcludeerd worden dat schoonmaakwerk zeker tot de fysiek

zwaardere beroepen gerekend mag worden.

Een aantal aspecten in de werkomstandigheden worden door de schoonmakers

echter opvallend positief ervaren, zoals het plezier dat ze in hun werk hebben,

overleg kunnen plegen, goede onderlinge sfeer, tevredenheid over de leidingge-

venden, waardering en vooruitzichten in het werk. Ze hebben nauwelijks ge-

zondheidsklachten en zeggen geen problemen te hebben met het werktempo.

Daarnaast laten ze zich vrij negatief uit over scholing, lichamelijke inspanning

en werken onder tijdsdruk. Ze voelen zich vaak belemmerd door onverwachte

situaties in het werk.

Zowel de statische als de dynamische belasting van schoonmakers is bepaald niet

laag te noemen. Een gedraaide houding van de rug, waarbij ook nog gebukt moet

worden komt in hoge mate voor. Deze houding staat vooral bekend als een be-

langrijke risicofactor voor het krijgen van rugklachten.

Schoonmakers hebben meer psychische gezondheidsklachten dan enkele referen-

tiegroepen, hetgeen met dubbele belasting en/of tijdsdruk te maken kan hebben.

Daarentegen verzuimen ze minder en bezoeken ze niet vaker dan anderen een

arts.
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Veel schoonmakers roken, doen minder aan sport en hebben een minder goede

conditie dan de referenten.

Rugklachten komen bij schoonmakers in vergelijking tot andere groepen minder

vaak (maar toch bij ruim een derde) voor, nek- en schouderklachten echter

meer. lilel worden ze het meest behandeld voor die rugklachten in vergelijking

tot de nek- of schouderklachten.

Meer dan de helft van de schoonmakers met rugklachten verzuimt daardoor. Een

vierde van hen moet vanwege de rugklachten activiteiten in het werk of privé

beperken. Vooral bij het stofzuigen en ook wel bij het moppen ervaart men last

van de rug.

Angst voor het krijgen van rugklachten is voor bijna de helft van de schoonma-

kers een reden om op de rug te letten in het werk.

Gedragsfactoren

De meeste gevraagde rugsparende gedragingen worden volgens de schoonmakers

uitgevoerd. Deze gedragingen zijn:

l. zwaÍe dingen tillen met meer personen;

2. vragen om informatie over de rug;

3. voldoende rust nemen voor de rug in vrije tijd;
4. aan conditie en spierkracht werken;

5. in een rustig tempo werken.

Alleen 'het werken in een rustig tempo' en 'vragen om informatie/voorlichting'
wordt minder vaak gedaan. In het ene geval is dit debet aan tijdgebrek (in het

werk), in het tweede geval is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak aanwezig.

Yoor alle gedragingen ervaart men wel een aantal belemmeringen om het uit te
voeren.

De meeste schoonmakers zijn het (helemaal) eens met de aan hen voorgelegde

stellingen over hoe rugklachten in het werk voorkómen kunnen worden. Met de

stelling dat met minder spanningen in de privésituatie rugklachten voorkómen

kunnen worden waren veel minder respondenten het eens (de helft tot een der-

de). Ook vond men alle genoemde stellingen voor zichzelf belangrijk ter voorkó-

ming van rugklachten. Opvallend was dat ze 'in een rustiger tempo werken' be-

duidend minder van belang achten. Dit zou te maken kunnen hebben met de

onmogelijkheid die ze ervaren om rustiger te kunnen werken.
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De meningen van de schoonmakers over het voorkómen van rugklachten in het

werk sluiten nauw aan bij hetgeen zij denken hoe hun collega's en anderen daar-

over oordelen. Bovendien geven ze Mn dat ze zich het meeste aantrekken van de

mening van hun collega's, rvanneer het gaat om het voorkómen van rugklachten

in het werk, meer dan van de voorvrouw/man of de projectleider.

De kennis van de schoonmakers over het voorkómen van rugklachten lijkt, wan-

neer gekeken wordt naar de percentages goede antwoorden die gegeven zijn,
prima te zijn. Echter deze kennis blijkt erg verspreid te zijn over alle schoonma-

kers. Het blijkt dat er toch vrij weinig respondenten zijn die alle vragen goed

konden beantwoorden. Yooral de meer 'fysiologisch-technische' vragen bleken

problemen op te leveren.

Observaties op de werkplek

Tijdens de observaties zijn een aantal factoren zichtbaar geworden die te maken

hebben met gedrag dat een relatie heeft of kan hebben met het ontstaan danwel

voortbestaan van aandoeningen van het bewegingsapparaat, in het bijzonder van

de rug.

Yoor een taak als stofzuigen is het zuigen met beide handen aan de zuigbuis

belastender voor de rug (minder goed rechtop staan en draaiing van de romp)

dan het zuigen met een hand aan de zuigbuis en de slang van de stofzuiger om

het middel. Deze andere methode kan aangeleerd worden. Ook bij het stofwissen

gaat het om de methode lvaarmee de handeling verricht wordt. Wanneer de wis-

ser recht vooruit geduwd wordt en in lusvormige lange banen gewerkt wordt, is

dit minder belastend dan het wissen in s-vormige korte banen die haaks op de

looprichting staan. De beste, minst belastende methode kan dan aangeleerd wor-

den. Wat betreft het moppen of dweilen is het rechtop lopen een van de weinige

dingen die de persoon in zijn gedrag kan veranderen ter vermindering van rug-

belasting. Bij het afnemen van het meubilair ontbreekt de benodigde kennis over

het afsteunen van de romp in de voorovergebogen houding en over het afwisse-

lend gebruik van linker- rechterarm bij de poetsbeweging. Ook bij het reinigen

van het toilet wordt onvoldoende afgesteund. Deze kennis kan aangevuld wor-

den. Yooral bij het ophalen van vuilnis zijn er verschillende gedragingen die

negatief uitwerken op de belasting van de rug. Zo worden er verkeerde of onno-

dige til-, buk- en rompafsteuningstechnieken gehanteerd die vervangen kunnen

worden door andere technieken die minder belastend zijn.
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C onc lusi e s en aanbev e I in g en

Geconcludeerd mag worden dat schoonmakers inderdaad behoren tot een risico-

groep voor rugklachten, omdat hun werk fysiek zwaar is. Yooral de tijdsdruk

waaronder gewerkt moet worden kan daarop een stempel drukken. Een aantal

gesignaleerde knelpunten in het werk dienen op een technisch-ergonomische

wijze aangepakt te lvorden. De schoonmakers zelf hebben al enige ideeën voor

(structurele) oplossingen aangereikt. Daarnaast zijla er nog genoeg zogenaamde

vrijheidsgraden voor de schoonmakers om taken op een zodanige wijze uit te
voeren dat de belasting minder kan worden. Daarbij gaat het om houdingen en

bewegingen in het werk die op een andere, gezondere, manier uitgevoerd kunnen

worden.

Op grond van de resultaten van deze inventariserende studie kunnen diverse

richtlijnen voor de voorlichting ter preventie van rugaandoeningen bij schoon-

maakpersoneel gegeven worden. Deze richtlijnen hebben betrekking op de voor-

lichting aan schoonmakersn werkgevers, leidinggevenden en opleiders. Er worden

aanbevelingen in gedaan voor het verbeteren van bepaalde arbeidsomstandighe-

den, zoals materialen en hulpmiddelen waar mee gev/erkt wordt, als voor het

(laten) aanleren van andere houdingen en bewegingen bij het uitoefenen van

bepaalde taken.





1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

Aandoeningen van het bewegingsapparaat, in het bijzonder van de rug komen

veel voor. Diverse factoren kunnen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan dan

wel in stand houden of verergeren van deze aandoeningen, zoals: factoren die

enerzijds gelegen zijn in de arbeid (bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden) en

anderzijds in het gedrag van mensen in die arbeidssituatie. Kennis van beide

factoren is nodig om tot een totale en geïntegreerde aanpak van deze omvangrij-

ke problematiek te komen.

In 1987 is, in opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid, een inven-

tariserend onderzoek naar methoden van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding

in de arbeidssituatie verricht, specifiek gericht op de preventie van beroepsge-

bonden rugaandoeningen (Van der Grinten et al., 1988). Eén van de conclusies

uit dat onderzoek luidde dat er nog te weinig systematische, planmatig en doel-

gerichte voorlichting gegeven wordt in Nederland. Yoordat voorlichting gegeven

wordt is het heel belangrijk dat eerst inzicht verkregen wordt in de situatie

Ivaarvoor de voorlichting gegeven gaat worden (Urlings, 1989). Het is inmiddels

bekend dat voor het welslagen van de voorlichting niet alleen de inhoud van een

boodschap belangrijk is, maar vooral de wijze waarop deze boodschap aan de

doelgroep wordt gepresenteerd. Het gaat erom informatie aan te dragen waardoor

de betrokkenen van opvatting en ook (blijvend) van gedrag veranderen. Derge-

lijke veranderingen tot stand brengen is niet eenvoudig. GVO (Gezondheids-

voorlichting en -opvoeding) is één van de manieren om gedrag van mensen, dat

gevolgen heeft voor hun gezondheid, te veranderen door ze te motiveren tot

ander, gezonder gedrag. Kenmerkend voor GYO is de systematische, planmatige

en doelgerichte aanpak. Deze aanpak bestaat uit voorlichtingskundig onderzoek

dat in vier stappen wordt uitgevoerd, namelijk:

l. probleemanalyse;

2. analysevangedragsdeterminanten;

3. analyse van het proces van beïnvloeding van gedrag(sdeterminanten);

4. evaluatie (Kok, 1987).



Het onderzoek dat hier beschreven wordt is een weergave van de toepassing van

een eerste àanzet tot een voorlichtingskundige onderzoeksmethode, waarbij met

name de eerste tlvee stappen aan de orde komen. Daarbij is de doelgroep voor

die toepassing (schoonmaakpersoneel) niet het uitgangspunt geweest, maar de

methode die ontwikkeld zou worden. De beschrijving van de ontwikkeling van

die methode is in een afzonderlijk rapport weergegeven (Urlings, 1990). In dit
rapport staan de gegevens van de toepassing van die methode bij schoonmaak-

personeel centraal. Het doel van die gegevens is te komen tot richtlijnen voor de

voorlichting ter preventie van rugaandoeningen bij schoonmaakpersoneel.

1.2 Yraagstelling

De vraagstelling voor dit onderzoek luidt:

Welke richtlijnen kunnen, op grond van voorlichtingskundig onderzoek, gegeven

worden voor de voorlichting ter preventie van rugklachten bij schoonmaakperso-

neel?

Om voorlichting te kunnen geven zal inzicht verkregen moeten zijn/worden in

een aantal algemene gegevens over de doelgroep en de wijze waarop ze benaderd

kan worden via voorlichting. Tevens dient er inzicht te zijn in de aard en om-

vang van en de risicofactoren voor rugaandoeningen specifiek voor de doelgroep

(de arbeids- en gezondheidsfactoren). Daarnaast is er inzicht nodig in gedrags-

factoren inzake het voorkómen van rugklachten.

1.3 Begrippen en afkortingen

GVO: een specifieke vorm van voorlichting die tot doel heeft gedrag van men-

sen, dat effect heeft op hun gezondheid, veiligheid en welzijn, te veranderen

door hen te motiveren tot ander, gezond en veilig gedrag.

Gedragsdeterminant: factor die het gedrag beïnvloedt.



Attitude: oordeel van de persoon ten aanzien van bepaald gedrag, onderwerp of

situatie.

Intentle: het voornemen van de persoon tot bepaald gedrag.

Subjectleve norm: de invloed die de persoon vanuit zijn sociale omgeving (m.n.

van vooÍ hem belangrijke anderen) ervaart op het eigen gedrag.

Referentopvattlng: mening van personen uit de sociale omgeving die belangrijk

zijn voor de persoon in kwestie.

YAG: vragenlijst arbeid en gezondheid.

SYS: Stichting Yakopleidingen Schoonmaakbedrijven en -diensten.

OSB: Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten.

1.4 Opbouw van het rapport

In dit rapport worden de gegevens lveergegeven die op basis van voorlichtings-

kundig onderzoek met een vragenlijst en observaties verkregen zijn.

Het volgende hoofdstuk behandelt de achtergrondgegevens van het beroep

schoonmaker en de wijze waarop de schoonmakers voor dit onderzoek geselec-

teerd en benaderd zijn. De vragenlijst en observaties (meetinstrumenten) worden

eveneens in hoofdstuk 2 beschreven.

In hoofdstuk 3 tot en met 6 komen de resultaten van het onderzoek aan de orde.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in de algemene gegevens die betrekking

hebben op de doelgroep en het voorlichtingskanaal, de arbeids- en gezondheids-

factoren die vooral met de werksituatie te maken hebben en de gedragsfactoren

van de individuele schoonmakers bij het voorkómen van rugklachten. Hoofdstuk

6, de observaties, geeft per verschillende taak zowel de arbeidsgebonden als de

individu- of gedragsgebonden factoren weer. Bovendien worden daaraan moge-

lijke oplossingsrichtingen gekoppeld.



Hoofdstuk 7 geeft een samenvatting van de resultaton en de conclusies die daar-

uit getrokken kunnen worden.

Het laatsto hoofdstuk omvat de richtlijnen voor de voorlichting ter preventie van

rugaandooningen bij schoonmaakpersoneel. Daarbij wordt een onderscheid ge-

maakt tusson doelgroep en voorlichtingskanaal en de eigenlijke inhoud van de

voorlichting.



2. ACHTERGROND EN METHODE VAN HET ONDERZOEK

2.1 Onderzoekspopulatie

Schoonmaakpersoneel

Voor dit onderzoek is gekozen voor de toepassing van de voorlichtingskundige

onderzoeksmethode bij schoonmaakpersoneel, omdat in die groep veel rugklach-

ten voorkomen (Hildebrandt & Van der Valk, 1990). Daarbij gaat het hier om

schoonmakers die net gestart zijn met de opleiding 'vakgeschoold schoonmaken',

een basiscursus die door de SVS (Stichting Vakopleidingen Schoonmaakbedrijven

en instellingen) gegeven wordt. Aan deze cursus wordt deelgenomen door

schoonmakers uit heel Nederland, werkzaam in diverse bedrijven en instellingen.

Het schoonmaakwerk betreft kantoren en kantoorachtige gebouwen. De meeste

schoonmakers zijn vrouv/en en werken voor een groot deel part-time. Via de

cursus van de SVS is deze onderzoekspopulatie, die zeer verspreid en soms op

individuele basis werkt, redelijk eenvoudig te bereiken. Bovendien zijn de

schoonmakers op deze wijze vrij a-select uit zeer verschillende bedrijven af-
komstig. Bedrijven waarbij de arbeidsomstandigheden verschillend van aard

kunnen zijn.

Selectie

De gekozen onderzoekspopulatie, schoonmakers in opleiding, is niet helemaal

representatief voor schoonmaakpersoneel in het geheel. Het gaat hier om vrij
gemotiveerde schoonmakers, vaak door het bedrijf geselecteerd voor de cursus.

Ze zijn waarschijnlijk wat honkvaster (langer bij hetzelfde bedrijf) en hebben

meer carrièreperspectieven. Het generaliseren van de gegevens uit dit onderzoek

naar andere schoonmakers dient dan ook met enige voorzichtigheid gedaan te

worden.



2.2 Achtergrond beroep schoonmaker

Schoonmaaksector

De meeste van de onder de CAo-vallende schoonmakers (85%) verrichten hun

werk buiten de normale tijd van de bedrijven. Yelen werken na kantoor\ilerktijd
(62%), soms vóór kantoorwerktijd (23%). Alleen de glazenwerkers (die ook onder

diezelfde CAO horen) werken op normale werktijden (Persburo Sunprod., 1987).

Het aantal buitenlanders in deze sector is, over het hele land gemeten ongeveer

l2%. In de Randstad is dit echter aanmerkelijk hoger (soms meer dan 50%) en in
de rest van het land vrijwel nul (FNV, 1988).

Van de totale schoonmaakmarkt is meer dan de helft uitbesteed aan professionele

schoonmaakbedrijven. De rest wordt door schoonmaakdiensten van de bedrijven

in eigen beheer uitgevoerd.

Bijna 90% van alle werknemers werkt in kantoorachtige gebouwen, dit zijn
voornamelijk part-timers. Het overige is specialistisch werk (treinen en vliegtui-
gen en dergelijke) en wordt voornamelijk door full-timers gedaan.

Het verloop onder schoonmaakpersoneel is erg hoog, bijna 75% is binnen een

jaar weer vertrokken (Persburo Sunprod., 1987). Het ziekteverzuim ligt naar

schatting tussen de 9,4% en 20% (Eckenhuijsen-Smit et al., 1989).

Taken van schoonmakers

Gebouwenonderhoud is de meest voorkomende activiteit, waarbij schoonmaak-

werkzaamheden ingedeeld kunnen worden in drie hoofdgroepen:

l. interieurreiniging

2. sanitairreiniging

3. vloerreiniging.

De precieze aard van de werkzaamheden is afhankelijk van het soort gebouw

dat schoongemaakt wordt. Uitgaande van schoonmaakwerk in kantoorachtige

gebouwen zijn de - vooral uitvoerende - taken van schoonmakers (projectgroep

\ryEBA, 1989):

- vloeren schoonmaken (moppen of wissen);

- boenen van de vloer (meestal machinaal);

- stofzuigen;

- interieurreiniging: reinigen van meubilair, deuren, wanden en vensterban-

ken (soppen);
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- reinigen en desinfecteren van sanitaire ruimten;

- opruimen/transporteren van afval, legen van asbakken en prullenbakken.

Met de klant wordt overeengekomen welke activiteiten met lvelke frequentie

uitgevoerd zullen worden (bijvoorbeeld het dagelijks legen van de afvalbakken,

wekelijks stofzuigen etc.)

lYerkomstandigheden

In een studie van Smulders et al. (1985) naar de arbeidssituatie en bedrijfsge-

zondheidszorg in ziekenhuizen, wordt in een tabel (p.14l) een overzicht gegeven

van een aantal studies waarin taken van schoonmakers als belastend getypeerd

worden voor het spierskeletstelsel. Het gaat daarbij om het voorovergebogen

staan en geknield zitten tijdens schoonmaakwerk (Hultman et al., 1984; Smalle-

gange, 1982), het tillen en dragen van zwa;Íe voorwerpen zoals het verplaatsen

van schoonmaakapparatuur (Woodstock et al., 1984; Smallegange, 1982) en om

stereotiepe bewegingen en krachtzetten zoals bij boenen of schrobben (Smalle-

gange, 1982; Woodstock et al., 1984).

Schoonmakers geven zelf ook aan dat ze het werk lichamelijk zwaaÍ vinden,

waarbij vooral het vele bukken en zlvaar tillen genoemd wordt. Daardoor onder-

vinden ze nogal eens last van hun rug (Van der Veer et al., 1980).

Yan der Horst (1984) voerde een onderzoek uit naar de zwaarte van het werk bij
schoonmakers in een Nederlands ziekenhuis, naar aanleiding van een hoog ziek-

teverzuim. 23% van de schoonmakers was in 1983 14 tot 365 kalenderdagen af-
wezig geweest lvegens ziekte. Het aantal afgekeurden tussen mei 1982 en septem-

ber 1983 bedroeg 22 van de totale groep van 220. De belasting in arbeidsfysiolo-
gische zin kon bij de populatie in het onderzoek van Van der Horst niet als te

zwalÍ gekenmerkt worden. Een informant bij dat onderzoek meende wel dat van

een grote lichamelijke belasting gesproken kan worden: het werk gaat gepaard

met veel staan, bukken, lopen en tillen.

Schoonmakers zelf Íapporteren in een enquète die door het FNV werd gehouden

(FNY, 1985) dat hun werk te zwmÍ is. Van de ondervraagde schoonmakers vindt
45% het te zwalÍ,43% vindt de belasting normaal en l2o/o vulden de vraag niet

in. Grootste klacht daarbij is dat veel te veel werk in een te korte tijd moet ge-

beuren, enerzijds door scherpe concurrentie onder de bedrijven en anderzijds

doordat zieke collega's niet altijd vervangen worden.



Wanneer schoonmakers over zwalaÍ werk praten , blijkt dit vooral te maken te

hebben met de mate waarin de schoon te maken ruimten vies zijn. Een kantoor

is over het algemeen niet echt vies, het voornaamste werk is alles stofvrij houden

(Chemiewinkel, 1989). In sommige kantoorpanden moet echter wel veel gebukt

worden voor prullenmanden, of met zwate vloermachines worden gewerkt. In de

meer intensief gebruikte gebouwen wordt het werk vaker zwa;aÍ gevonden; veel

bukken, tillen en het dweilen van vloeren. Er zijn dan ook nogal wat klachten,

zoals rugklachten, last van schouders, tennisarmen en versleten knieën.

Het schoonmaken van gebouwen wordt ook in de Duitse literatuur als zware

lichamelijke arbeid beschouwd (Kiipper & Stolz-Willig, 1988). De meest voorko-

mende belastingen zijn:

- het tillen en dragen van zrvare hulpmiddelen (bijvoorbeeld volle emmers

lvater, kannen met reinigingsmiddelen, stofzuigers etc.);

- verplaatsen van zwaÍe zaken (zoals het opzij zetten van meubilair);

- dwanghoudingen (langdurig in een bepaalde houding moeten staan om een

taak uit te voeren), zoals:

. voorovergebogen houding bij het bedienen van reinigingsapparaten en

-machines;
. gebogen knieën en enkels bij het reinigen van dingen op lage hoogte;

. boven het hoofd moeten werken bij schoonmaken van zaken op hoogte;

- veel staan en lopen;

- zwaÍe dynamische belasting van armen en schouders bij het uitoefenen van

schoonmaakbewegingen.

KÍipper et al. (1988) delen de arbeidsbelasting bij schoonmakers in naar verschil-

lende oorzaken:

l. belasting die ontstaat bij het uitvoeren van de taak. Een voorbeeld hiervan

is het verplaatsen van zware voorlverpen. Daarbij kan bij schoonmakers

gedacht worden aan stofzuigers, emmers water etc. Of het moeten werken

onder grote tijdsdruk bijvoorbeeld;

2. belasting ten gevolge van gebreken aan de reinigingsobjecten en hulpmid-
delen. Bijvoorbeeld hindernissen in het transport van\ilege uitsluitende aan-

wezigheid van trappen in plaats van liften (vaak in oude gebouwen). Of een

gebrekkige uitrusting met hulpmiddelen en apparatuur;
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3.

4.

5.

6.

7.

belasting vanuit de werkomgeving: zoals het omgaan met vuil, stof en afval,

onaangename geuren etc.;

belasting ten gevolge van arbeidstijdvoorwaarden: hieronder horen bijvoor-
beeld de ongunstige werktijden, geen vervanging van personeel bij ziekte;

belasting in samenhang met de intensiteit van het werk. De verhouding loon

en hoeveelheid werk die door de werkgever bepaald wordt. De vervuilings-

graad van het oppervlak dat gereinigd moet worden enz.;

belasting in samenhang met kwaliteitseisen, zoals de kennis en kunde die

van schoonmakers verwacht wordt bij de uitoefening van hun vak;

belasting ten gevolge van de combinatie van betaalde arbeid en huishoude-

lijk werk en zorg voor familie. Dit is de zogenaamde'dubbele belasting'die

hier nog apart besproken wordt.

Dubbele belasting

Het probleem van de dubbele belasting speelt vooral voor vrouwen die paÍt-time

werkzaam zijn in de schoonmaaksector en thuis een huishoudelijke taak hebben.

Deze dubbele belasting leidt tot een toename van ziekteklachten en ziektever-

zuim; met name klachten over oververmoeidheid en klachten over de rug (Yan

der Veer et al., 1980). Huishoudelijke arbeid bestaat uit een veelheid van onge-

lijksoortige taken, kortdurend en vaak onderbroken, ongelijkwaardig qua licha-

melijke en geestelijke inspanning en met onduidelijk omschreven werktijden.

De gemiddelde tijdsbesteding aan huishoudelijke taken in het gezin ligt tussen de

20 en 75 uur per week, waarbij het grootste deel voor rekening van de vrouw

komt (Van der Meer, 1987). Een aantal bezigheden kunnen als matig tot zwaar

lichamelijke arbeid worden aangeduid, zoals bijvoorbeeld bedden opmaken,

ramen zemen, staande strijken etc. Er is echter nog te weinig onderzoek gedaan

naar de zwaarte van huishoudelijke arbeid, waardoor er onvoldoende inzicht

bestaat in de belasting daarvan voor de mens.

Daar arbeid zowel binnens- als buitenshuis plaatsvindt, moet rekening worden

gehouden met een dubbele belasting die het uitvoeren van huishoudelijke en

schoonmaaktaken met zich meebrengt. Voor alleenstaanden is deze dubbele be-

lasting vaak onvermijdelijk, omdat zij doorgaans hun huishoudelijke taken niet

kunnen delen met anderen.



Als de taken binnens- en buitenshuis gemeenschappelijke kenmerken vertonen,

kan er zelfs sprake zijn vaÍr een versterkend effect van de belastende factoren.

Dit onderstreept de noodzaak om de dubbele belasting te meten.

Het grootste deel van schoonmaakpersoneel bestaat uit vrouwen, die weer voor

een groot deel (driekwart) part-time werken. Hun werk moeten ze vaak combi-

neren met het privé-leven (lees: huishouden).

Gezondheid

Uit gegevens van de CBS-gezondheidsenquëte (Hildebrandt & Yan der Yalk,

1990) blijkt dat ruim een derde van de schoonmakers, werkzaam in kantoorach-

tige gebouwen, last heeft van rugpijn. Dit is een relatief hoog percentage. Dit
geldt vooral voor de leeftijd ouder dan 35 jaar, waarbij er nauwelijks een ver-

schil te zien is tussen mannen en vrouwen.

Ten gevolge van het werken met schoonmaakmiddelen hebben verder veel

schoonmakers last van uitgedroogde handen, ontstoken nagelriemen, eczeem,

hoesten en keelpijn (FNV, 1988). Tevens hebben veel schoonmakers last van

stress en chronische vermoeidheid (Chemiewinkel, 1989).

Onderzoek duidt er tot nu toe op dat de volgende gezondheidsklachten bij
schoonmakers in gebouwen naar voren komen en met elkaar in verband staan

(Stolz-Willig, 1988): klachten van de schouder-arm, rugaandoeningen, pijn in de

gewrichten (met name handen), diverse psychische klachten; nervositeit, slaap-

stoornissen, hart- en vaatklachten, maag- en darmklachten.

Yolgens Ktipper et al. (1988) komen rugklachten bij schoonmakers veel voor

(44%), naast hoofdpijn (34,1%), hartklachten (30,9%), neiging tot nervositeit

(27,7%), hoge bloeddruk (19%), blaas- en nierziekten (18%), hersenschudding

(17,1%) en allergieën (13%).

2.3 Yragenlijst en observatie

Vragenlijst

Het belangrijkste meetinstrument waarvoor in dit onderzoek gekozen is, is een

schriftelijke vragenlijst (bijlage l). Met deze vragenlijst worden de volgende

gegevens verzameld:
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l. gegevens die van belang zijn om de doelgroep nader te typeren en het voor-

lichtingskanaal te bepalen waarlangs de doelgroep te bereiken is;

2. nadere gegevens over de aard en omvang van rugproblematiek bij schoon-

maakpersoneel;

3. gegevens over risicofactoren voor rugaandoeningen in het werk van schoon-

makers;

4. gegevens over een aantal gedragingen en determinanten van gedrag inzake

het voorkómen van rugklachten.

Gegevens over de doelgroep van de voorlichting (namelijk schoonmakers) en het

voorlichtingskanaal via welke ze te bereiken is, zullen in hoofdstuk 3 onder de

noemer 'algemene gegevens' besproken worden. Gegevens over de aard en om-

vang van rugproblematiek én over de risicofactoren daarvoor in het werk van

schoonmakers hebben betrekking op de arbeids- en gezondheidsfactoren. Deze

worden niet alleen met de vragenlijst, maar ook door observaties op de werkplek

verkregen.

De gehanteerde vragenlijst bestaat uit voornamelijk gesloten vragen, rvaarvoor

grotendeels gebruik gemaakt is van enkele bestaande vragenlijsten over arbeid en

gezondheid. De vragenlijst is als volgt opgebouwd.

doelgroep en voorlichtlngskanaal

Om een aantal kenmerken van deze specifieke doelgroep duidelijk te krijgen zijn

een aantal vragen opgenomen over de leeftijd, opleiding, werktijden, omvang

van het huishouden etcetera (in totaal 2l vragen).

aard en omvang van rugproblematiek

Uit een andere vragenlijst, de 'NIPG vragenlijst bewegingsapparaat' (Hilde-

brandt et al., 1989) zijn een aantal vragen overgenomen over de relatie tussen

gezondheidsklachten (met name van de rug) en het werk (25 vragen). Met deze

vragen kan inzicht verkregen worden in de aard en omvang van de klachten van

het bewegingsapparaat, over de relatie met de taak en houding, beweging en

kracht en over lichamelijke en geestelijke belasting van het werk.

risicofactoren voor rugaandoeningen

Vervolgens zijn er zo'n 60 vragen gesteld over de ervaÍen werkomstandigheden.

Deze zijn ontleend aan de 'Vragenlijst Arbeid en Gezondheid' korte versie
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(Dijkstra et al., 1986). Deze korte VAG geeft wezenlijke informatie over de

meningen van werknemers betreffende hun arbeid en gezondheid. De vragen

zijn onder te verdelen in vragen over de gezondheid die onder andere gaan over

arbeidsinspanning, vermoeidheid, medicijngebruik, doktersbezoek en ziektever-

zuim. De andere vragen gaan over arbeid; scholing, afwisseling in het werk,

werktempo, organisatie van het werk, leiding, vooruitzichten etc.

gedragingen en determinanten van gedrag

Er zijn een aantal vragen (totaal zo'n 50) geformuleerd die gedrag, intenties,

belemmeringen, attitudes, subjectieve norm etc. meten. Aan de basis van deze

vragen ligt het zogenaamde Fishbein-Ajzen-model ten grondslag (zie § 5.1). Tot

slot zijn er enkele vragen opgenomen om de kennis van de onderzoeksgroep te

meten over het voorkómen van rugklachten. Deze vragen zijn deels gebaseerd op

een Beneluxbrochure over tillen (Benelux, 1988), deels op de cursus Vakge-

schoold schoonmaken (SVS, 1986).

Bij al deze vragen over opvattingen en gedragingen is ruimte overgelaten voor

eventuele aanvullingen door de schoonmakers zelf door middel van open vragen.

Bovendien is de vragenlijst bij afname toegelicht door de onderzoeker.

Observatie

Door observaties op de werkplek kunnen gegevens verzameld worden over de

risicofactoren voor het ontstaan van de rugaandoeningen en over de rol van het

gedrag van de betreffende werknemers daarin. De observaties worden gezien als

een aanvulling op het vragenlijstonderzoek. Het primaire doel is om aanvullende

indicaties te krijgen over mogelijke knelpunten voor rugbelasting bij schoon-

maakwerk en de gehanteerde werkmethoden en hulpmiddelen, en om de aard en

zinvolheid van rugsparende maatregelen vast te stellen.

Als een zijdelingse activiteit is er op gelet of ook andere overbelastingsrisico's

voor het bewegingsapparaat in de schoonmaakpraktijk optreden (bijvoorbeeld

schouder-armproblematiek).

In het kader van dit project ligt het accent echter op het vragenlijstonderzoek.

Voor de observaties is gekozen voor een globale aanpak, waarbij een deskundige

ergonoom enkele taken van schoonmakers heeft beoordeeld. Daartoe zijn enkele

dagelijks veel voorkomende schoonmaaktaken geselecteerd die voorkomen in de

objectcategorie: nkantoorgebouwenn.
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In de namiddag en vroege avond zijn bezoeken gebracht aan werknemers van

een tweetal schoonmaakorganisaties.

gekozen taken in de werksituatie

De taken die voor observatie gekozen zijn en kort beschreven en beoordeeld

zullen worden, zijn:

l. Stofzuigen

2. Stofwissen

3. Moppen of dweilen

4. Meubilair afnemen

5. Toilet reinigen

6. Vuilnis ophalen.

Dit zijn taken die, blijkens literatuur en gesprekken met schoonmakers, het

meeste voorkomen in de categorie'kantoor(achtige) gebouwen'. Schoonmaakwerk

in die categorie vormt de grootste groep in Nederland.

Opgemerkt dient te worden, dat het geregeld voor kan komen dat ook buiten de

werksituatie soortgelijke taken door de werknemers uitgevoerd moeten worden,

zoals de huishoudelijke verplichtingen. Zo kunnen ook bij deeltijdfuncties per

individu toch lange expositietijden per dag ontstaan. In het kader van dit project

is hier geen nader onderzoek naar gedaan.

mogelijke belastingsknelpunten

Ten aanzien van de beoordeling van mogelijke locomotore belastingsknelpunten

in de werksituatie en de mogelijkheden om de belasting te reduceren is gelet op

een aantal voor de functie relevante biomechanische aspecten. Deze zijn ontleend

aan de literatuur (Van der Grinten et al., 1988; DGA, 1988). Het gaat in dit
onderzoek primair om rugbelastende aspecten.

Zijdelings ook gelet op mogelijke overbelastingsrisico's van schouders en armen,

omdat er enkele indicaties zijn dat ook daarin klachten kunnen optreden.

Bij lange expositietijden per dag, zoals in full-time-functies, of in functies ge-

combineerd met huishoudelijk werk kunnen echter ook vermoeidheid en op de

lange termijn ook mogelijk aandoeningen in benen en voeten ontstaan. In deze

specifieke taakanalyse zal op dit algemeen functiegebonden probleem niet nader

ingegaan worden.
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In mogelijke toekomstige preventieprogramma's die breder opgezet worden dan

een rugpreventieprogramma, zou echter wel aandacht geschonken kunnen lvoÍ-

den aan een juist werk-rustschema en aan het dragen van het juiste schoeisel.

Voorzover relevant kan dan ook aandacht geschonken worden aan de preventie

van mogelijke schouder-armproblematiek.

Yoor de eenvoud zijn de relevante aspecten uit de literatuur samengevat tot de

volgende aandachtspunten voor een globale observatie:

- aard van de basishouding; staan, lopen, anders;

- mogelijke overbelastingsrisico's voor de rug:

. zlvare, of moeilijk te hanteren lasten tillen of verplaatsen, langdurig

lasten dragen,

. op andere wijze frequent, flink of langdurig krachtzetten,

. ongunstige positie van de last ten opzichte van het lichaam, asymme-

trisch op het lichaam inwerkende krachten,
. ongunstige romp-, en bekkenhoudingen tijdens tillen, dragen of kracht-

zetten,

. frequent buigen en/of romp verdraaien,

. langdurig volgehouden voorover- en/of zijwaartsgebogen en/of gedraai-

de romphoudingen,
. extreme standen van de romp;

- mogelijke overbelastingsrisico's voor schouders en armen:

. zlvare of moeilijk te hanteren lasten tillen of verplaatsen, langdurig

lasten vasthouden,

. op andere wijze frequent, flink of langdurig krachtzetten,

. ongunstige positie van de last ten opzichte van het lichaam ongunstig

gerichte krachten op handen en armen,
. frequent arm- of handbewegingen uitvoeren,
. langdurig geheven houden van armen, ver reiken,
. extremegewrichtsstanden.

mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen

Bij het beoordelen van mogelijke oorzaken van het houdings- en bewegingsge-

drag is zowel op individugebonden gedragsaspecten als op ergonomisch bepaalde

gedragsaspecten gelet. Uit eerder inventariserend onderzoek (Van der Grinten et
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2.4

al., 1988) is gebleken dat ergonomische factoren, soms in belangrijke mate, me-

debepalend kunnen zijn voor het vertoonde houdings- en bewegingsgedrag. De

ergonomische aspecten kunnen betrekking hebben op het schoon te maken object

(objectgebonden) en de gestelde schoonmaaktaak met bijbehorende hulpmiddelen

(taakgebonden). Aangenomen wordt dat aan de objecten (bijvoorbeeld een kan-

toor of ziekenhuis), wanneer deze de voornaamste oorzaak zouden zijn voor

ongunstige belastingen, door de schoonmaakbedrijven echter weinig kan worden

veranderd of aangepast teneinde de belasting voor het bewegingsapparaat te

beïnvloeden. Deze oplossingsrichting wordt in het kader van dit onderzoek dan

ook verder niet belicht; resteren de mogelijke oplossingsrichtingen: aanpassen

van taak en hulpmiddelen en beïnvloeden van individueel gedrag.

Organisatie van het onderzoek

Het onderzoek heeft een aantal fasen doorlopen. Allereerst is er, na een oriënta-

tie in de literatuur, door de onderzoekers een bezoek gebracht aan een ploeg

schoonmakers van een willekeurig schoonmaakbedrijf tijdens de uitvoering van

hun taak in een groot kantoorgebouw. Dit bezoek diende om inzicht te krijgen in

de soort werkzaamheden die in deze branche plaatsvinden en de belasting van de

rug daarin. Bovendien kon in gesprekken met de schoonmakers nagegaan worden

hoe zij denken over het voorkómen van rugklachten. Op grond van de literatuur

en dit bezoek is een concept-vragenlijst en een observatie-methode tot stand

gekomen. De vragenlijst is vervolgens uitgetest bij een vijftal schoonmakers van

een schoonmaakbedrijf. Het betrof 3 mannen en 2 vrouwen van verschillende

leeftijd. Tijdens de proef is gekeken hoelang men over het invullen van de vra-

genlijst deed en welke vragen of woorden onduidelijk waren. Het invullen duur-

de 15 tot 45 minuten en een aantal vragen en begrippen zijn naar aanleiding van

deze proefsessie aangepast.

De vragenlijst is daarna definitief gemaakt en voorgelegd aan de betreffende

onderzoekspopulatie.

Om de groep schoonmakers te benaderen is contact gelegd met de SVS. De cursus

'vakgeschoold schoonmaken' is in september 1989 gestart met een totaal van

ongeveer 550 ingeschreven cursisten, verspreid over zo'n l5 verschillende oplei-

dingsplaatsen in Nederland. Gemiddeld bestaat de cursusgroep uit 20-25 perso-
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nen. De cursus vindt in de ochtend, middag- of avonduren plaats op werkdagen.

Niet voor alle cursisten is de cursus in werktijd, evenmin is de cursusdeelname

altijd op basis van vrijwilligheid.

Tevoren is de SVS, het SYS-bestuur en de OSB om toestemming gevraagd voor

dit onderzoek.

Voor dit onderzoek zijn uiteindelijk 25 cursusgroepen benaderd in totaal 13

verschillende plaatsen, zowel in de Randstad als daarbuiten. Het aantal inge-

schreven cursisten voor die plaatsen was 533. De enkele niet benaderde groepen

pasten niet binnen het tijdsschema van het onderzoek.

De docenten van de cursus zijn door de onderzoeker ingelicht, tijdens hun jaar-

lijkse voorbereidende dagen op de cursus, over het doel en de uitvoering van dit
onderzoek. Daarbij werden ze verzocht het hoofdstuk ergonomie uit de cursus

pas te behandelen nadat het onderzoek zou hebben plaatsgevonden om verteke-

ning door recente instructie te voorkomen. Tevens diende de toelichting van de

onderzoeker om de docenten te motiveren mee te v/erken aan het onderzoek, ze

zouden immers een lesuur afstaan ten behoeve van het onderzoek.

De afname van de vragenlijst heeft plaatsgevonden in september, tijdens de

eerste of tweede lesbijeenkomst.

De SYS-cursisten zijn groepsgewijs op de leslokatie benaderd door de onderzoe-

ker met een vragenlijst. Na een korte toelichting op het onderzoek kregen de

cursisten de gelegenheid om tijdens cursustijd de vragenlijst in te vullen en na

afloop direct in te leveren bij de onderzoeker. De onderzoeker gaf daarbij mon-

delinge toelichtingen op de vragenlijst en controleerde tevens of iedereen alles

invulde. De tijd die men nodig had om de vragenlijst in te vullen varieerde van

20 minuten tot anderhalf uur. Dit tijdsverschil heeft voornamelijk te maken met

het verschil in (voor-)opleidingsniveau en de daarbij behorende taalbeheersing

van de respondenten.

2.5 Analyse van de gegevens

De analyse van de gegevens in dit onderzoek zijn beschrijvend van aard gehou-

den. Bij het uitvoeren van de analyses is gebruik gemaakt van SPSS-X (Statistical

Package for the Social Sciences). Behalve frequentieverdelingen per variabele is
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gezocht naar de samenhang tussen bepaalde variabelen. Er is gebruik gemaakt

van enkele kruistabellen en van correlaties (Pearson Product Correlatie) tussen

verschillende variabelen.

Yan een aantal variabelen zijn schalen gemaakt. Door middel van Cronbach's

alpha is de betrouwbaarheid van deze schalen gemeten. Cronbach's alpha is een

maat voor inteÍne consistentie van de schaal, gebaseerd op gemiddelde intercor-

relaties van de items. Het zegt iets over de nauwkeurigheid waarmee de score op

de schaal iets weergeeft van de respondent.

Gezien de beperkte omvang van enkele subgroepen is geen gebruik gemaakt van

toetsingen op verschillen tussen groepen.

Evenmin is bij de interpretaties een bepaalde grenswaarde gesteld waarboven een

uitkomst als relatief hoog in vergelijking met andere groepen aangeduid kan

worden. Dit omdat zo toch allerlei indicaties voor de voorlichting behouden kun-

nen worden die ondanks de geringe verschillen nuttig kunnen zijn.

lVaar mogelijk zijn vergelijkingen gemaakt van arbeids- en gezondheidsgegevens

met die van bestaande referentiegroepen. Yoor detailgegevens daarover wordt

verwezen naar de bijlagen 2a en 2b.
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3. ALGEMENE GEGEVENS OYER DE SCHOONMAKERS

3.1 Proefinterviews en -observatie

Voordat de vragenlijst gemaakt en een observatie-methode bedacht is, hebben de

onderzoekers een bezoek gebracht aan een schoonmaakploeg van een groot

schoonmaakbedrijf tijdens werkzaamheden in een groot kantoor te Den Haag.

Hieronder volgt puntsgewijs een verslag van dat bezoek.

Grootte van de werkgroep:32 personen (ongeveer evenveel mannen als vrouwen).

In deze groep werkt één Nederlander, verder mensen uit zo'n 7 verschillende

landen.

Werktijden: van 17.30-19.30 uur

Andere werktijden bij het bedrijf, sommige panden: 5.30-8.00 uur.

Bijna allemaal (eentje niet) werken ze part-time (ongeveer l0-15 uur per week).

Soort taken: vuil ophalen, toilet schoonmaken, etages soppen (bureaus etc.), stof-
zuigen.

Er wordt taak-specifiek gewerkt, dat wil zeggen steeds heeft een persoon een-

zelfde taak op alle etages te doen. Voordeet minder materiaal-inzet nodig. Na-

deet niemand voelt zich echt verantwoordelijk voor zijn werk. Besluit omscha-

keling naar object-specifiek werk, dat wil zeggela dat iedereen bijvoorbeeld een

hele etage krijgt om schoon te maken, dus met verschillende taakaspecten. Er
werd uitdrukkelijk gesteld dat ze geen verhuizers zijn, dat wil zeggen dat ze

geen meubels verplaatsen.

Er is een mogelijkheid om te rouleren in de taak, bijvoorbeeld na zo'n 2 à 3

maanden.

Rug-belastende factoren: ln eerste instantie reageerde men hierop door te zeggen

dat er geen rugklachten voorkomen en dat het werk ook helemaal niet zwa;ar te

noemen is. Wel zou het werken met zware machines (schrob-) wel zwaar zijn,
waarbij vooral de drempels een oorzaak voor klachten lvaren.

Over de stofzuigers werd gezegd dat men wel eens de fout begaat door de borstel

op de grove instelling te zetten terwijl dat bij die bepaalde vloer juist niet zou

moeteno daardoor wordt dan het stofzuigen wel zwaar (te hard moeten duwen).
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Ook bij het soppen kunnen problemen ontstaan: de emmer water die ze moeten

halen (inhoud 5 tot l0 liter) wordt soms bij het aftappunt meteen op een karretje

gezet, soms echter loopt men er nog een flink stuk mee. Staat hij eenmaal op het

karretje (op wieltjes), dan wordt de mop uitgedrukt boven die emmer (in een

standaard) en oefent men daarbij veel druk uit op het karretje. Dit kan dan weg-

schieten, omdat de wieltjes niet geblokkeerd kunnen worden. Daarbij kan de

onverwachte beweging verkeerd in de rug schieten. Bij het uitdrukken van de

mop wordt druk uitgeoefend, die ook niet altijd met een rechte rug en gebogen

knie gebeurd. Ook daardoor kunnen rugklachten ontstaan. Bij het soppen van

vloeren bestaat verder de kans op vallen door uitglijden (vooral in keukens).

Het inwassen van vloeren schijnt nogal zwaar te zijn. Vloeren moeten dan inge-

smeerd worden met een vloeibare was. Dit wordt ingesmeerd met borstels (aan

een steel) die omkleed zijn met een schapevachthoes. Dit insmeren is zwaar om

te doen.

Yuilnis ophalen is in dit pand het zwaarste werk. De prullenbakken die geleegd

moeten worden zijn dan wel niet zo groot, maar zitten soms vol met pakken

papier. Juist dan zijn ze eÍE zwa;àÍ. Zeker lvanneer doorgaans de andere bakken

erg licht zijn, en je niet erop bedacht bent dat er wel eens een zware tussen kan

zitten, kun je je er goed aan vertillen. De meesten proberen hier wel op te letten.

Toilet schoonmaken is voor de rug ook behoorlijk belastend. Er moet veel ge-

bukt worden, niet alleen om de toiletpot te reinigen, maar vooral ook om de

tegels in de sanitaire ruimt te reinigen. Bij de toilet kan men zich nog afsteunen,

maar bij de tegels helemaal niet. Overigens bleek dat een van de schoonmaak-

sters zich helemaal niet afsteunde, en verder op een verkeerde manier bukte (met

kromme rug, niet door de knieën). Op de vraag lvaarom ze dat zo deed zei ze dat

zedat altijd zo gedaan had en wel wist hoe het zou moeten, maar ja... .

Het vele loopwerk wordt ook als zwaarfvermoeiend ervaren. Dat geldt vooral

voor de vuil ophalers die zo'n 2-4 prullenbakken per kamer steeds moeten legen.

Sociale controle onderling op hun werkzaamheden was er wel, maar wel heel

negatiefl het gaat eÍ meer om dat ze elkaar de schuld geven als er iets op een

etage niet goed gedaan is. Dit probleem wordt deels opgelost door elk een eigen

verantwoordelijkheid te geven over een hele etage.

De objectleider in het pand loopt veel rond en wijst de mensen op hun foute

houdingen en dergelijke en hoe ze dat anders kunnen doen.
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Loon/betaling: ze verdienen (althans de meesten) erg weinig, namelijk f 12,41

bruto per uur. Daarvan moeten ze dan ook nog zelf hun reiskosten van betalen.

Andere verdiensten: van deze ploeg (n=32) hebben er ongeveer l0 mensen nog

een andere baan overdag (l zelfs's nachts).

Al met al kwamen de bevindingen van dit bezoek, de daarin geuite problemen in

relatie tot het bewegingsappaÍaat, wel overeen met de verwachtingen die de

onderzoekers op grond van de literatuur hadden.

Naast dit bezoek op de werkplek ter verdere voorbereiding op de ontwikkeling

van de methode, is er na een eerste versie van de vragenlijst getest of deze in de

praktijk ingevuld kon worden door de doelgroep. Yijf proefpersonen uit de

schoonmaaksector hebben de vragenlijst ingevuld. Op grond van hun commenta-

ren en vragen over onduidelijkheden of de relevantie van bepaalde vragen, is de

vragenlijst aangepast voor verder gebruik in het onderzoek. Zie bijlage I voor de

gehanteerde vragenlijst.

3.2 Respons

In totaal zijn 362 schoonmakers/sters die deelnamen aan de SVS-cursus tot vak-

geschoold schoonmaker benaderd. Van hen zijn er 349 die deelgenomen hebben

aan het onderzoek. Slechts 13 benaderde personen (a%) hebben geen vragenlijst

ingevuld. Dit betekent dat de respons 96% bedraagt.

De nonrespons-groep bestaat uit mensen die aangaven dat ze'eÍ geen zin in
hadden', of de vragenlijst niet konden invullen vanwege het niet (voldoende)

beheersen van de Nederlandse taal.

Het aantal cursisten was beduidend lager dan verwacht. Het aantal schoonma-

kers/sters dat opgegeven was voor de cursus was ongeveer 550. In de praktijk

bleek dat een aantal cursisten niet zijn komen opdagen om, volgens de docenten

van de SYS, verschillende redenen: bijvoorbeeld omdat ze nog op vakantie u/aren

ten tijde van het onderzoek, of omdat ze door de werkgever waren opgegeven

voor de cursus en er zelf geen zin in hadden, of doordat ze in een bepaalde les-

tijd waren ingedeeld die bij nader inzien niet schikte. Volgens de docenten u/as

ziekteverzuim in ieder geval niet de reden voor dit omvangrijke absenteisme.

Deze opmerking is in ieder geval van belang voor het onderzoek, omdat daardoor
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duidelijk is dat er geen selectiebias vanwege afwezige zieke schoonmakers kan

ontstaan. Yerder is het niet op komen dagen in de cursus geen non-respons voor

dit onderzoek, doch uitsluitend voor de deelname aan de SYS-cursus. Dat daar-

mee het aantal beschikbare respondenten voor dit onderzoek ook verminderde is

een logisch gevolg.

De respondenten zijn allen benaderd in de eerste weken van hun cursusbijeen-

komst voor de opleiding 'vakgeschoold schoonmaker', georganiseerd door de

SVS. Deze cursisten zijn afkomstig uit diverse schoonmaakbedrijven in geheel

Nederland, echter wel met het accent op schoonmaakwerkzaamheden in kantoren

of kantoorachtige gebouwen (ook scholen en ziekenhuizen). De bedrijven zijn

zodoende niet geselecteerd en kunnen zowel goede als minder goede arbeidsom-

standigheden hebben.

3.3 Leeftijd, geslacht en nationaliteit

LeeÍtijd
De meeste respondenten zijn tussen de 20 en 40 jaar (zie tabel 3.1).

Tabet 5.1 Leeftijdsverdeting van de respondenten

teeft i jdsktasse aantat percentage

15 - 19 jaar
20 - 29 jaar
30 - 39 jaar
40 - 49 jaar
50 - 59 jaar
missing

8
114
121
83
15

I

?,21
32,61
34,6%
23,71
4,22
2,'ll

I 00,02

Sekse

Er zijn 349 respondenten, waarvan 107 mannen (30,7%) en 241 vrouwen (69,3%).

Van één respondent is het geslacht niet bekend.

Nationaliteit

Bijna alle respondenten de Nederlandse nationaliteit (90,3%).
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3.4 Opteiding en communicatiegedrag

Opleiding

In tabel 3.2 is te zien welk opleidingsniveau de respondenten hebben. Dit is
voornamelijk LBO (Lagere technische school of huishoudschool) (53,3%), met

daarnaast nog een kleine groep met middelbaar onderwijs (zo'n 20%).

Tabet 3.2 Het ondemijs dat door de schoormakers gevotgd (afgemaakt) is

onderri jstype aantat Percentage

bi jzonder lager orderri js
tager onderxijs
[agere technische of huishoudschool
HAVo, 0{)ULO
middetbaar beroepsonderli js, ltlTS

anders
onbekerd

10
54

18ó
56
t3
28

2

?,9X
15,51
53,3r
16,0X
3rfl
8,0u
O,6l

totaat 100,0u

Communicatiegedrag

Ten aanzien van de voorlichting is gevraagd of de respondenten in hun werk

regelmatig voorlichting of instructie krijgen over veilig en gezond werken. Hier-

op antwoorden l19 respondenten bevestigend (34,1%) en 223 (63,9%) ontken-

nend, 7 respondenten hebben de vraag niet beantwoord. Van wie ze die voor-

lichting en instructie krijgen is te zien in tabel 3.3.

Tabet 3.3 tJie geeft voortichting en instructie over veitig en gezond Herken?

voorI ichter/instructeur aantaI percentage

voorman/-vrouH, tednt eid( st )er
object- of rayonteid(st)er
rerkgever/di recteur/bedri j f
cursusdocenten (SVS)
inspectrice, opzichter
overigen
geen antroord

34
28
18
9
2

13
15

28,5%
23,51
15,1%
7,61
1rd

10,%
12,61

totaa I I 00,0u

De voorlichting en instructie over veilig en gezond werken wordt vooral door de

voorman/vrouw of teamleid(st)er en door de object- of rayonleid(st)er gegeven.

22

119



Meer specifiek is de vraag gesteld of ze voorlichting en instructie krijgen over

hoe ze het beste met hun rug kunnen omgaan. Deze voorlichting wordt nog min-

der gegeven, slechts 97 (27,8Vo) respondenten krijgen deze voorlichting en 237

(67,9%) niet, hier gaven 15 respondenten geen antwoord. Tabel 3.4 laa;t zien van

wie ze deze voorlichting en instructie krijgen.

Tabet 3.4 tlie geeft voorlichting en instructie over hoe het beste met de rug om te gaan?

voorl ichter/instructeur aantsl percentage

object- of rayonteid(st)er
voorman/-Yroul, teantei d(st )er
rerkgever/d i recteur/bedr i j f
cursusdocenten (SVS)
(huis)arts, GGD, medische dienst of fysiotherapeut
bedri jf steiding (atgercen)
overigen
geen antroord

?2
18
16
t1
9
5

8
8

22,7X
18,62
16,51
11 ,3X
9,3%
5,21
8,2%
8,2%

100,0Í

Zowel de meer algemene voorlichting en instructie over veilig en gezond werken

als de meer specifieke over hoe met de rug om te gaan in het werk, wordt vol-
gens tabel 3.3 en 3.4 voornamelijk door de leidinggevenden gegeven. Daarbij

krijgt men de meeste voorlichting en instructie van de directere leidinggevenden,

te weten de voorman of - vrouw en de object - of Íayonleid(st)er. In het alge-

meen komt de voorlichting en instructie dus vanuit het bedrijf zelf, slechts in

beperkte mate door externe 'deskundigen' (bijvoorbeeld door de SVS en medi-

sche diensten). Een BGD met bedrijfsartsen en -verpleegkundigen is er voor

deze beroepsgroep (nog) niet.

De vraag welke andere mensen, behalve hun collega's of leidinggevenden, een

mening hebben over hoe zij (de respondenten) rugklachten zouden kunnen voor-

kómen, werd door 60 respondenten (17,2%) beantwoord. Daarbij werd de echt-
geno(o)t(e) en familie het meest genoemd (35%), naast (huis)arts en fysiothera-
peut (31,6%) en diverse anderen. tilat voor mening deze anderen er op nahouden

is niet bekend.

Een ander aspect dat van belang is voor de voorlichting, is op welke andere ma-

nier (dan bovenstaande) de respondenten aan informatie komen over het voorkó-

men van rugklachten. Op de vraag of ze wel eens iets lezen over het voorkómen

89
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van rugklachten antwoordde 37p% van de respondenten bevestigend. 83,8% van

hen gaf aan in welk tijdschrift of blad men informatie daarover leest, zie tabel

3.5.

Tabet 5.5 Tijdschrift of btad raarin getezen rordt over hoe rugklachten te voorkómen
zi jn

ti jdschri ftlbtad aantal percentage

damesbl adll,lar9r i et./L i bel, Lelstory
medi sche btaden/boeken/art i keI en
f o tders/brochures/voor I i ch t i ngsbt aden
krant, t.v.
sportbtaden
vakbtd, bedrijfsbtad
diverse tijdschriften
btaden in rachtkaner van arts
overige

39
22
16
9
7
7
6
4

12

11 ,%
18,0U
13,11
7,31
5,74
5rfl
1r%
3,2%
9,8%

totaal 12? 1 00,0u

Zoals te zien is in tabel 3.5 wordt door een derde van de respondenten die iets

lezen over het voorkómen van rugklachten gezegd dat ze die informatie halen uit
de zogenaamde damesbladen zoals Margriet, Libelle en Story. Een vijfde leest

die informatie in de medische bladen, boeken of artikelen. Welke dat precies zijn
is niet aangegeven. Slechts een gering aantal respondenten leest hierover iets in

de krant en andere mediabladen.

3.5 tiloon- en werksituatie

lïoonsituatie

De woonsituatie van de onderzochte schoonmakers is als volgt (zie tabel 3.6).

Tabet 3.ó De Hoonsituatíè van de schoormakers

roonsituatie f requent i e percentage

a[ leen
met een partner
bij or.ders
rmt anCere nrensen
met kinderen

40
241
30
6

188

11 ,5%
69,11
8,61
1rd

53,91
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Meer dan de helft van de schoonmakers lvoont samen met een partner en één of
meer kinderen (54%).

Omvang huishouden

De omvang van het huishouden, in de zin van met hoeveel personen samenge-

leefd wordt, is in tabel 3.7 weergegeven.

Tabet 3.7 De omvang van het huishor.den

personen frequentie percentage

1-2
3-4
5-ó
7 en meer

92
204
43

3

26,4%
58,4%
12,3%
0,9%

De woonsituatie zoals hiervoor aangegeven wordt ook in de omvang van het

huishouden weerspiegelt; meer dan de helft van de schoonmakers hebben een

huishouden van 3 à 4 personen.

65% van de respondenten geeft aan wekelijks huishoudelijk werk te verrichten.

Het gemiddeld aantal uren per week bedraagt l0 uur, met een variatie tussen de

2 en 80 uur.

ilrerksituatie

Van de 349 respondenten werkt 37,5% meer dan 30 uur in de week (=full-time).

Deze groep bestaat uit 79% van alle mannen en 19% van alle vrouwen. Voor

bijna alle respondenten zijn de werkuren verdeeld over vijf dagen in de week

(86,8%). De werktijden zijn gemiddeld genomen tussen 8 uur 's morgens en 9

uur 's avonds. Een beperkt aantal schoonmakers werkt tussen 5 en 8 uur 's mor-

gens (24,4%), dit zijn vooral part-timers en 50% van de full-timers. 's Nachts

werkt llp% van de schoonmakers, dat zijn zowel part-time- als full-time-lver-
kers. Deze groep bestaat uit een derde van de mannelijke full-timers.

Daarnaast zijn er 33 respondenten (kleine l0%) die vrijwilligerswerk doen, ge-

middeld 6 uur per week, variërend valn 2 tot 15 uur per week. Bovendien is er

nog een kleine groep, eveneens zo'n l0%, die een andere betaalde baan ernaast

hebben voor gemiddeld 20 uur per week, waarvan 6 personen zelfs voor 40 uur
per week werken.
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4. ARBEIDS- EN GEZONDHEIDSFACTOREN

4.1 Inleiding

Inzicht in arbeids- en gezondheidsfactoren van de doelgroep schoonmakers is

belangrijk voor de voorlichting in de arbeidssituatie van de schoonmakers, omdat

deze factoren medebepalend kunnen zijn voor de rugproblematiek. Preventieve

activiteiten, zoals voorlichting, kunnen dan ook gericht worden op dergelijke

factoren die niet individugebonden zijn. Een aantal van deze arbeids- en ge-

zondheidsfactoren die in dit hoofdstuk besproken worden zijn specifiek verbon-

den met fysieke belastingsaspecten in het werk die rugproblematiek kunnen

veroorzaken. Andere factoren zijn meer van algemene aard en mogelijk indirect

van invloed op rugproblematiek.

4.2 rilerk in het algemeen

(Zwaarte van) taken in het werk

Een aantal taken die in principe regelmatig voorkomen in het schoonmaakwerk

in kantoren of kantoorachtige gebouwen is voorgelegd aan de respondenten met

de vraag hoe vaak ze die uitvoeren (af en toe, vrij vaak of meestal). Het gaat

daarbij om de volgende taken: stofzuigen, soppen (van meubels), moppen (van

vloeren), vuilnis ophalen, toiletten/sanitair reinigen en machinaal schrobben. De

taak die het meest (dat wil zegger meestal) uitgevoerd wordt is soppen (51%),

daarna toiletten/sanitair reinigen (50,7%), vuilnis ophalen (46,701o), moppen

(44,4%) en stofzuigen (39,5%). Machinaal reinigen wordt zeer weinig gedaan,

namelijk door ll,5% van de respondenten.

Aan de schoonmakers is vervolgens gevraagd een oordeel te geven over hoe

zwaaÍ ze de betreffende taken voor zichzelf vinden. De resultaten daarvan zijn

samengevat in tabel 4.1.
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Tabet 4.1 De ervaren zraarte van de taken in het schoormaakrerk

taken beetje,/taret i jk t icht neutraat beetje/erg zraar

stofzuigen (n=316)
soppen (n=307)
moppen (n=30ó)
vui lnis ophaten (n=2&4)
toi tetten/sani tai r 1n=299)
machinaat schrobben (n=2141

62,7/
87,61
62,41
56,01
72,61
40,22

17,02
6,5%

20,Z%
1!,7%.
15,7N
20,6%

20,31
5,82

18,31
30,31
11 ,7r
39,21

Over het algemeen worden alle genoemde taken door meer dan de helft van de

respondenten als een beetje tot tamelijk licht beoordeeld. Ruim een derde van de

schoonmakers vindt machinaal schrobben een beetje tot erg zwaàÍ. Deze taak

bleek echter niet vaak gedaan te worden. Yuilnis ophalen (waaronder het legen

van prullenbakken ressorteert) wordt door bijna een derde van de respondenten

als z\ilaar aangeduid. Deze taak komt wel vrij vaak voor en telt daardoor ook

zwaarder mee als het gaat om de zwaarte van het werk aan te geven. De enige

taak die echt als licht en door bijna niemand als zlvaar aangeduid wordt, is sop-

pen (van meubels).

Aan de schoonmakers is verder gevraagd of zij zelf ideeën hebben hoe de ver-

schillende genoemde taken lichter gemaakt zouden kunnen worden. Een aantal

van hen heeft hier een antlvoord op gegeven. Deze staan in tabel 4.2 samengevat.

Tabet 4.2 ldeeën van schoormakers hoe verschiltende taken lichter gemaakt zouden kunnen
rorden

taken ideeën aanta I percentage

stofzuigen
(n=l48)

soppeír
(n=64)

- op lengte instetbare steel
- verbeteren van houding (rechtop)
- betere, professionete stofzuiger en materiaal
- tichter(e) stofzuiger, materiaaI
- meer tijd on rustiger te kunnen rerken
- minder bukken
- uerk verdeten over aanta[ dagen
- overige ideeën
- geen mening, Heet niet

- beter materíeat/schoormaakmiddeIen
- verbeteren houding (rechte rug)
- meer tijd om rustiger te kunnen rerken
- hoeft niet verbeterd, is niet zwaar
- kan niet lichter gemaakt rorden
- kteinere vtakken schoormaken
- doek/zeem goed vouuen
- overige ideeën
- reet niet

36
28
26
11

8
3
3

24
3

9
7
6
5

3
2
2

25
5

24,31
18,9%
17,6%
7,4%
5,4%
2,Ol
2,Ol

16,?Z
2,01

14,11
10,9r
9,41
7r&
1,74
3,12
3,11

39,14
7,8%

27



Vervotg tabet 4.2

taken ideeën aantat percentage

Dppeír
(n=85)

vuilnis ophaten
(n=95)

toi Ietlssritair
reinigen
(n=50 )

rachinaet
sórobben/
zuigen
(n=70)

- verbeteren houding (rechtop staan)
- beter, goed materiaal
- [angere steten
- [ichtere mop
- meer tijd
- nachinaat reinigen
- goede, betere voorlichting
- kan niet tichter
- overige ideeën
- geen nnning, Heet niet

- (tichtere) kar/ragentje gebruiken
- zakken/bakken Iichter maken
- door iemand anders laten doen
- verbeteren hording (door knieën buigen,

rechte rug)
- neer ti jd
- container gebruiken (dichterbi j)
- rerk verdelen over de dag
- kan niet lichter, geen mogetijkheden
- overige ideeën
- reet niet

- verbeteren hotding (door knieën buigen)
- goede middeten/materiaaI
- meer tijd
- toitetten hoger, tos van vtoer
- met hoge druk sp.rit reinigen
- kan niet tichter
- overige ideeën
- Heet niet

- lichtere machines
- verbetering hor.ding (rechte rug)
- verbeteren materiaal
- iemand anders laten doen
- voorlichting en instructie geven
- mer tijd
- is niet zHaar
- kan niet tichter
- overige ideeën
- reet niet

19
7
6
5

5
5
2

2

29
5

22,91
8,41
7,21
6,oZ
6,0%
3,62
2,41
2,41

34,91
6,01

29,5%
14,7%
9,51

9,51
5,32
4,21
3,ZZ
3,2%

17,%
3,2%

16,0%
14,01
12,02
8,0u
6,01
4,02

28,0%
12,02

15,7X
14,32
8,6/
7,1%
7,11
7,11
2,%
2r%

24,31
10,0u

28
14
9

9
5
4
3
3

17
3

8
7
6
4
3
2

14
6

11

10

6
5

5

5

2
?

17
7

Opvallend bij deze antwoorden is dat de meeste ideeën te maken hebben met het

verbeteren van de werkomstandigheden, zoals beter/lichter materiaal en hulp-

middelen. Bij alle taken staat ook steeds de factor 'meeÍ tijd' als mogelijkheid

genoemd om het lverk lichter te maken.

Daarnaast echter wordt ook vrij vaak het verbeteren van de eigen houding in het

weÍk genoemd. Daarmee u/ordt vooral het rechtop staan en het goed bukken met

rechte rug bedoeld. Bij taken als 'moppen' en'toilet/sanitair reinigen' wordt het
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verbeteren van de houding méér nog dan het verbeteren van de werkomstandig-

heden genoemd. De taak 'vuilnis ophalen' die eerder ook als vrij zwaar werd

aangeduid, blijkt het meest voor verbetering met hulpmiddelen (door middel van

kar/wagentjes) in aanmerking te komen volgens de schoonmakers. Yoorlichting

en instructie worden slechts bij twee taken (moppen en machinaal reinigen) in

zeer beperkte mate genoemd als zijnde een mogelijkheid om de taak te verlich-

ten.

Op de vraag of de schoonmakers in hun werk met een zogeheten materiaahvagen

(zie foto 4.1) werken antwoordde 80,8% van hen bevestigend.

Daaraan gekoppeld lvas

de vraag of die materi-

aalwagen wel of niet ge-

makkelijk te verplaatsen

is (denk bijvoorbeeld aan

mogelijke problemen met

drempels of trappen).

Driekwart van de

schoonmakers die ermee

werken vinden het wel

gemakkelijk te verplaat-

sen. De materiaalwagen

is overigens een andere

wagen dan die waarmee

de vuilniszakken veÍza-

meld worden. Dat geeft

een verklaring voor het

feit dat toch vrij veel

respondenten aangegeven

kelijker zou maken.

hebben dat een kar/wagentje het vuilnis ophalen mak-

Foto 4.1 ltlateriaatragen
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4.3 r#erkomstandigheden

E rv ar en w e r koms t and i g he d en

Uit de bijna 60 vragen over de werkomstandigheden en gezondheid (YAG)

springen er ten aanzien van de ervaren werkomstandigheden een aantal antwoor-

den uit doordat er ofwel vrij veel klachten ofwel juist opvallend weinig klachten

over gemeld worden. Enkele opvallend hoge percentages 'tevredenheid' met de

werkomstandigheden worden afgebeeld in figuur 4.1.

Figuur 4.1 Enkete positieve raarderingen van schoonnakers over hun rerkotmtandigheden,
per gestacht

ervaren werkomstandigheden

plezier in werk

tempo/drukte werk

gezond heidek lachten

overleg over werk

onderlinge sÍeer

leiding positief

veiligheid in orde

gewaardeerd voelen

vooruitzichten goed

20 40 60 80 100
% geen klachten, tevreden

I mannen N\N vrouwen

Bijna alle mannelijke en vrouwelijke respondenten (94/% respectievelijk 94,5%)

geven aan plezier te hebben in het werk. Bijna driekwart van hen zegt geen pro-

blemen te hebben met het tempo of de drukte van het werk. 71,40/0 van de man-

nen en 67,80/o van de vrouwen heeft de laatste tijd geen gezondheidsklachten (en

zeggen noch gespannen, gejaagd of moedeloos te zijn). Driekwart van de respon-

denten kan voldoende overleggen over het werk. 83,30/o van de mannen en 87,60/o

van de vroulven vindt de onderlinge sfeer op het werk goed. Ruim driekwart van

de mannen en vrouwen vindt dat de leidinggevende een juist beeld van hun

heeft in het werk en dat rekening gehouden wordt met wat zij zeggen. 67,7% vrn
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de mannen en 78,7% van de vrou\ryen vindt de veiligheid op het werk in orde.

80,6% van de mannen en 78,60ó van de vrouwen voelt zich in het bedrijf vol-

doende gewaardeerd en 85,3% van de mannen en 80,6% van de vrouwen geeft

aan goede vooruitzichten te hebben bij de werkgever.

Naast deze positieve punten zijn er ook een aantal negatieve punten die er dui-
delijk uit springen. Deze worden in figuur 4.2 weergegeven.

Figuur 4.2 Enkele negatieve raarderingen/ktachten van schoormakers over hun xerkomstan-
digheden, per gestacht

ervaren werkomstandig heden

onvoldoende scholing

lich. inspannend

tijdsdruk

temp.wisselingen

droge lucht

onverwachte gituatie

gebrek in werk ander

afwezigheid anderen

beloning

20 40 60
% klachten

80 100

I mannen N vrouwen

Bijna de helft van de mannen en iets meer dan de helft van de vrouwen (46,50/o

respectievelijk 58%) vindt dat ze niet genoeg scholing hebben voor hun werk.

Bijna tweederde van beiden (63,1% en 6l%) vindt het werk lichamelijk erg in-
spannend. 58,4Vo van de mannen et 67% van de vrouwen klaagt dat ze geregeld

onder tijdsdruk werken. Iets meer dan de helft van zowel de mannen als de

vrouwen heeft in het werk veel hinder van temperatuurswisselingen. 500ó van de

mannen en 61,6% van de vrouwen geeft aan veel hinder te hebben van droge

lucht.65% van de mannen en 51,3% van de vrouwen wordt in het werk vaak

belemmerd door onverwachte situaties. Yooral de mannen klagen dat ze geregeld

gehinderd worden door gebreken in het werk van anderen (57,5%) en dat het
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werk vaak bemoeilijkt wordt door afwezigheid van anderen (53,8%). Iets meer

dan de helft van de mannen (55,2%) en bijna de helft van de vroulven (48,2%)

vindt de beloning niet in overeenstemming met het werk.

In vergelijking met de positieve waarderingen van het werk zijn de negatieve

uitingen minder sterk. De positieve waarderingen variëren van zo'n 70 tot 95Vo

en de negatieve (klachten) van zo'n 40 tot 65%. Een aantal zaken vallen daarbij

op. Zo zijn er met name vrij veel klachten over de tijdsdruk waaronder gewerkt

moet worden, terwijl bijna drieklvart van diezelfde respondenten zegt geen pro-

blemen te hebben met het tempo of de drukte van het werk. Dat zou natuurlijk

kunnen, hoewel het zeer betwijfeld wordt gezien het feit dat ook uit ander on-

derzoek naar voren komt dat tijdsdruk een belangrijke negatieve factor in de

werkomstandigheden is (Eckenhuijsen Smit & Koper, 1989).

Verder valt bij figuur 4.2 op dat mannen meer klachten hebben dan vrouwen

wat betreft een aantal factoren die het werk bemoeilijken; zoals onverwachte

situaties, slecht werk of afwezigheid van anderen. Een duidelijke verklaring is

hiervoor niet te geven.

Dat de schoonmakers vinden dat ze onvoldoende scholing hebben lijkt vrij lo-
gisch gezien het feit dat ze op het moment van de afname (van de vragenlijst)

net deelnamen aan een basiscursus die ze waarschijnlijk zeer belangrijk achten.

Daaruit zou men kunnen afleiden dat zij vinden daj ze wel wat bijscholing kun-

nen gebruiken.

Voor een vergelijking van deze gegevens uit de YAG met andere beroepsgroepen

wordt verwezen naar bijlage 2a en 2b.

Statische en dynamische belasting en krachtuitoefening

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de statische en dynamische

arbeid, alsmede van de vereiste krachtuitoefening in de schoonmaaksector in

vergelijking met drie referentiegroepen. De vergelijking met andere beroeps-

groepen is hier noodzakelijk om een uitspraak te kunnen doen over de mate

waarin bepaalde houdingen en bewegingen belastend zijn. Overigens zijn het vrij
willekeurige, voor handen zijnde, referentiegroepen. Deze referentiegroepen

worden gevormd door mannen uit de agrarische sector, mannelijk onderhouds-

personeel van Hoogovens en vrouwelijke secretaressen van de Gasunie (Hilde-
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brandt, 1989; Dul et al., 1990; Delleman et al., 1989). De gemiddelde leeftijden

van de referentiegroepen zijn 40, respectievelijk 38 en <20 jaar.

Het gaat hier om gerapporteerde ervaringen van de betreffende respondenten.

S t ati s che w e r kbe I as t in g

Het gaat hierbij om de statische belasting die vertaald is in een aantal langdurig

aan te nemen belastende houdingen. De resultaten van de vergelijking van de

schoonmaakgroep met andere groepen zijn af te lezen in tabel 4.3.

Tebet 4.3 Percentage schoormakers en referenten dat langdurig voor de rug betastende
statische arbeid noet verrichten

statische houding
agrarische

schoormakers sector
onderhouds-
personeet secretaressen

langdurig voorovergebogen rug:
- dagetijks
- regelmatig

tangdurig gedraaide rug:
- dagetijks
- regetnratig

tangdurig staan
Iangdurig zitten
tang geknietd

Uit tabel 4.3 blijkt dat de schoonmakers in vergelijking tot de referentiegroepen

vaker in een langdurig voorovergebogen houding werken. Het verschil met het

onderhoudspersoneel is hierbij echter niet zo groot. \ilat betreft het werken met

een langdurig gedraaide rug komt dit dagelijks niet méér voor dan bij de refe-

rentiegroepen, echter aanzienlijk meer wanneer het gaat om de regelmatig zo aan

te nemen houding. Dit is een zeer hoog percentage, vooral gezien het gegeven dat

juist deze houding een erg belangrijke factor is bij het ontstaan van rugklachten.

Zitten komt bij schoonmakeÍs nauwelijks voor, hetgeen niet verwonderlijk is

gezien hun werkzaamheden. Staan komt iets minder voor dan bij de referentie-

groepen, maar knielen daarentegen aanzienlijk meer (dit geldt niet voor het on-

derhoudspersoneel). De statische werkbelasting is, in vergelijking met de refe-

rentiegroepen zeker niet laag te noemen.
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Dynami sche werkbel asting

Dynamische arbeid is hier vertaald in een aantal vaak voorkomende belastende

bewegingen. In tabel 4.4 staan de percentages schoonmakers en referenten die

vaak (in de vragenlijst gedefinieerd als meer dan 15 keer per uur) met dynami-

sche arbeid te maken hebben, met betÍekking tot hun rug.

Tabet 4.4 Percentage schoorrnakers en referenten dat vaak dynanische rugbetastende arbeid
met verrichten

dynamische betasting schoormakers
agrarische

sector
onderhords-
personeel secretaressen

bukken:
- dagetijks
- regetnatig

draaien [pt rug:
- dagetijks
- regetmatig

gedraaid bukken:
- dagetijks
- regetmatig

lang achtereen topen

Ten aanzien van de dagelijkse dynamische belasting kan gezegd worden dat deze

bij de schoonmakers in vergelijking met de agrarische sector (en de secretares-

sen) hoger is. Dit geldt ook voor het regelmatig bukken. Echter ten opzichte van

het onderhoudspersoneel van Hoogovens steken de schoonmakers op deze aspec-

ten iets gunstiger af. Alleen met betrekking tot de factor 'lopen' scoort schoon-

maakpersoneel het hoogst op alle fronten. Draaien met de rug, en gedraaid buk-

ken springt er eveneens sterk uit bij de schoonmakers. Daarbij is gedraaid buk-

ken een zéér belangrijke risicofactor voor het krijgen van rugaandoeningen.

Ook de dynamische werkbelasting van de schoonmakers is, zoals hier gemeten,

zeker niet gering te noemen.

Krachtuitoef ening

In tabel 4.5 is het voorkomen vermeld van enkele belastende handelingen (tillen

en/of sjouwen, duwen en/oÍ trekken), waarbij krachtuitoefening is vereist.
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Tabel, 4.5 Percentage schoormakers en referenten dat vaak rerk moet verrichten dat
krachtui toefening verei st

krachtui toefeni ng schoonnakers
agrar i sche

sector
onderhotds-
personeel secretaressen

titten of sjouren:
- dagetijks
- regelmatig

duren of trekken

In vergelijking met de referentiegroep uit de agrarische sector moeten de

schoonmakers vaker kracht uitoefenen in hun werk, zij het alleen ten aanzien

van du\r- en trekwerk. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld schoonmaak-

apparatuur (stofzuiger, materiaalwagen, machines) die soms over ongelijke vloe-

ren en dergelijke verplaatst moeten worden. Onderhoudspersoneel van Hoog-

ovens heeft echter met nog meer krachtuitoefening in het werk te maken.

In tabel 4.6 staan de percentages schoonmakers en referenten die moeite hebben

met de verschillende statische en dynamische handelingen en met krachtuitoefe-

ning zoals deze in de voorgaande tabellen aan de orde zijn gekomen.

Tabet 4.6 Percentage schoormakers en referenten dat moeite heeft net een aantat houdin-
gen en beregingen in het rerk

hotding en beueging
agrarische onderhouds-

schoormakers sector personeel secretaressen

34
76

5ó

28
67

30

32
65

48

0
6

0

Statiscfie betesting:
- voorovergebogen

houding
- gedraaide houdins

van de rug

Dynrisdre betstirE:
- vaak bukken
- draaien Ínet rug
- gedraaid hrkken

Kra.fituitoefening:
- titten of sjouren

Yooral met tillen of sjouwen en met draaien van de rug hebben schoonmakers

iets meer moeite dan de referentiegroepen. Dit terwijl ze die bewegingen niet

méér hoeven te doen dan de referenten. Het verschil zou gelegen kunnen zijn in
de omstandigheden waaronder het werk en de bijbehorende beweging verricht

33
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moet lvorden. Bijvoorbeeld de tijdsdruk waaronder gewerkt wordt of de ongelij-

ke vloeren lvaaroveÍ met stofzuigers gesleept moet worden. Hoe het met de tijds-

druk van de referenten gesteld is is onbekend.

4.4 Gezondheld

Psychische gezondheid

Betreffende de psychische gezondheidsaspecten waarnaar gevraagd is, is in fi-
guur 4.3 te zien hoe het met de schoonmakers gesteld is, in vergelijking met de

genoemde referentiegroepen.

FiEuur 4.3 Percentages ktachten van schoormakers en referenten op enkete aspecten van de
psychische gezondheid

psychische gezondheid

vaak gespannen

vaak gejaagd

na werk erg moe

vaak moedeloos

staat moe op

vaak nerveus

40 60
% klachten

I agrarlsche eectoN onderhoudspers.

ÍlIT eecretaresa€n 7" schoonmaakpers.

Schoonmakers klagen beduidend meer over gespannen, nerveus en gejaagd zijn,

zijn vaker erg moe na het werk, vaker moedeloos en staan vaker moe op dan de

referentiegroepen. Dit is op zijn minst opvallend te noemen. De vraag is of dit
misschien samenhangt met de dubbele belasting waar vooral veel (vrouwelijke)

schoonmakers mee te maken hebben.
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Deze verschillen vallen vooral ook op, omdat uit eerdere beschrijving naar voren

komt dat de schoonmakers wel aangeven onder behoorlijke tijdsdruk te werken,

maar elders zeggen daar geen last van te hebben. Mogelijk dàt ze er geen directe

hinder van ondervinden in lichamelijke klachten en dergelijke, maar dat deze

hinder toch enigszins in deze psychische gezondheidsklachten weerspiegeld

wordt. Aan de andere kant echter hebben ze wel weer aangegeven dat ze het

werk lichamelijk zeer inspannend vinden.

Al g emene g e zondhei d skl achten

Figuur 4.4 daarentegen, laat zien dat schoonmaakpersoneel duidelijk minder

afwezig is door ziekte of ongeval in de afgelopen 6 maanden dan alle referentie-

groepen en dat het verder niet of nauwelijks afwijkt van de referentiegroepen

lvat betreft het percentage gezondheidsklachten, bezoek aan arts in de afgelopen

6 maanden, onder behandeling zijn bij een arts en medicijnen gebruiken.

Figuur 4.4 Percentage ktachten van schoorrnakers en referenten inzake enke[e gezondheids-
aspecten

gezondheidsaspecten

gezondheidsklachten

afg.6mnd.naar arts

behandeling arts nu

afg.6mnd. verzuim

medicijngebruik

40 60
% klachten

I agrarleche eectorN onderhoudspers.

l7T'll eecretareasen % echoonmaakpers.

ln tegenstelling tot het aantal

wordt aangegeven verzuimen ze

psychische klachten dat door de schoonmakers

in vergelijking tot de referenten juist het minst.
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Inzake enkele factoren die met hun

guur 4.5 het volgende zie*

Figuur 4.5 Percentage schoormakers en
enkele vragen net betrekking

gezondheid/conditie

fysieke conditie te maken hebben, laat fi-

referenten die bevestigend geantroord hebben op
tot hun gezondheid/conditie

rookt

goede conditie

inspannend sporten

inspannende aktivit.

%ja

I agrarlsche sector N onderhoudspera.

l,:II Eecretareagen %, schoonmaakpers.

De schoonmakers roken veel meer dan de referenten (64,2% tegenover gemiddeld

ruim 40%). Over roken is in een onderzoek aangetoond dat het een negatieve

invloed heeft op het metabolisme van de tussenwervelschijven en zodoende dus

kan samenhangen met rugklachten (Holm & Nachemson, 1984).

Schoonmakers beoefenen minder lichamelijk inspannende sporten (zoals voetbal,

volleybal of fitness) dan de referenten, maar wel v/eer meer andere lichamelijk

inspannende activiteiten in hun vrije tijd, zoals wandelen, fietsen en tuinieren.

Hun lichamelijke conditie beoordelen ze zelf minder vaak als zijnde goed dan de

referenten.

Klachten van het bewe ging sap paraat

Wat betreft klachten van het bewegingsapparaat (zie figuur 4.6) hebben de

schoonmakers in de afgelopen 12 maanden meer nek- en schouderklachten dan

tlvee, voornamelijk mannelijke, referentiegroepen (agrarische sector en onder-

houdspersoneel) en iets meer last van hun enkels/voeten dan het onderhoudsper-

soneel en de secretaressen. Ze hebben echter minder last van de lage rug dan de
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referenten (39,5% tegenover gemiddeld 50%). Echter, ook voor de schoonmakers

geldt dat de lage rug wel de meeste klachten met betrekking tot het bewegings-

apparaat veroorzaakt.

Figwr 4.ó Percentage ktachten in de afgetopen 12 maanden van het beuegingsapparaat bij
schoormakers en referenten

aandoeniÍl§ v?Íl:

nek

rug

schouders

ander spier/gewricht

% behandeld

I agrarlache sector N onderhoudspersoneel

III eecretareaaen % echoonmaakpersoneel

Bovendien is er nog gevraagd naar eventuele behandelingen die de schoonmakers

gehad hebben vanwege een aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Deze zijn niet vergeleken met die van referenten, zie trbel 4.7.

Tabet 4.7 Percentage aardoeningen van beregingsapparaat die behandel.d zijn (xorden) bij
schoormakers

aandoening percentage

nek
rug
schouders
andere spier/gerricht

20,(
46,(
z?%

222

26
&
30
30

totaaI 1 002

Voor aandoeningen van het bewegingsapparaat worden zo'ln 140 schoonmakers

(40%) behandeld. De meeste behandelingen hebben daarbij betrekking op de rug.

Í40
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In tabel 4.8 worden een aantal gegevens over de omvang van het verzuim van de

gerapporteerde rugklachten bij de schoonmakers gepresenteerd.

Tabet 4.8 Aantat en percentage schoormakers dat de afgetopen 12 maanden tast heeft gehad
van rugktachten en het verzuim ten gevotge daarvan

k t achten/verzuim percentage

rugklachten 138 39,5X

Ziektedageít:
- geen
- minder dan t reek
-ltot2reken
-Stot4reken
- meer dan 4 reken

57
25
20
16
20

41 ,3%
18,1%
14,51
11,6I
14,5%

totaal I 00,0x

Op de vraag of in de afgelopen zes maanden verzuimd is vanwege ziekte of on-
geval (in het algemeen) werd door 272 (77,2%) respondenten ontkennend geant-

woord, 74 (21,2%) zeiden wel verzuimd te hebben (3 respondenten gaven geen

antwoord).

Meer specifiek in relatie tot de rug is gevraagd naar het aantal ziektedagen in de

afgelopen 12 maanden ten gevolge van rugklachten. Allereerst is gevraagd of ze

de afgelopen 12 maanden rugklachten hadden gehad. Dit bleek het geval te zijn
bij ruim een derde van de respondenten. Daarvan heeft 58,7qo ziektedagen ge-

had, variërend van minder dan een week tot meer dan vier weken.

Bijna tweederde van alle schoonmakers heeft dus ooit last gehad van rugklach-

ten. Dit is vrij veel, zeker gezien de lage gemiddelde leeftijd van deze groep

respondenten.

Van degenen die rugklachten (gehad) hebben zegt 22% dat ze daardoor de afge-

lopen 12 maanden in het werk activiteiten hebben moeten beperken, dit geldt

voor 27Vo van hen met betrekking tot activiteiten in de vrije tijd.
Van de respondenten die last (pijn,ongemak) zeqgelr. te hebben (gehad) van hun

rug, zeggen er 147 (70%) dat ze daar vooral last van hebben bij bepaald werk,
zie tabel4.9.
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Tabel 4.9 Last van de rug bij bepaatd rerk

percentage

taak: (totaat)
- stofzuigen
- moppen
- duei len
- vegen
- schrobben
- glazen Hassen
- prutLer{cakken legen
- stofrissen
- trappen schoormaken
- bedden opnaken

hodirp: (totaat)
- bukken
- (zraar) till,en
- ([ang) staan
- sjouuen

anders:
- zgaar rerk
- overig

73
29
17

5

5
5
3
3
3
3
2

52
25
20

5

2

2t
3

19

19,7[
19,71
11,61
3,4N
3,4I
z,or
2,OI
2,OZ
2,01
2,01
1,4%

35,11
17,01
13,61
3,41
1,41

14,31
2,OA

12,91

De opsomming die door de schoonmakers gedaan is over het werk waarin ze

vanwege de rug gehinderd worden, is onder te verdelen in een aantal taken en

houdingen in het lverk, plus een restcategorie 'anders'. Bij de taken valt op dat

men bij het stofzuigen het meest last heeft van de Íug. Deze taak werd eeÍder

(zie tabel 3.7) door 20% van de schoonmakers als zwaar aangeduid. Des te opval-

lender is het dan ook, in vergelijking met tabel 3.7, dat vuilnis ophalen (waaron-

der het legen van prullenbakken ressorteert), niet of nauwelijks hier genoemd

wordt. Deze taak werd als behoorlijk zwaaÍ ervaren, terwijl er hier niet aangege-

ven wordt dat ze bij die taak last ervaren van hun rug. Wel worden een aantal

houdingen en bewegingen vermeld waarbij men last heeft van de rug, die ook

met de genoemde taken in verband staan. Met name bij het bukken en tillen
ervaart men last van de rug.

Op de vraag of (ongeacht wel of geen rugklachten) de schoonmakers bij hun

werk speciaal letten op (goed gebruik van) hun rug, antwoordde tweederde van

hen (65%) bevestigend. Dit deed 44% van hen omdat ze bang v/aren om rug-
klachten te krijgen, 27% omdat ze al eens rugklachten gehad hadden, 28% omdat

ze bang waren opnieuw rugklachten te krijgen en 34Vo omdat ze mensen kennen

met rugklachten (meer antwoorden waÍen mogelijk).
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4.5 Samenvattlng arbeid en gezondheid

In het schoonmaakwerk komen diverse taken regelmatig voor, zoals soppen, toi-
let/sanitair reinigen, vuilnis ophalen, moppen en stofzuigen (en slechts af en toe

machinaal reinigen). Deze taken (behalve de laatste) worden door de meeste

schoonmakers doorgaans niet als erg zwuÍ beoordeeld. Ongeveer een vijfde van

de respondenten vindt vuilnis ophalen, stofzuigen en moppen wel zwaar werk.

Dit heeft voornamelijk met het materiaal te maken, zoals bijvoorbeeld het ont-

breken van een karretje/wagentje voor het ophalen van de vuilnis en een te

korte steel aan de stofzuiger. Daarnaast is een verkeerde werkhouding oorzaak

van de zwaarte en zeker niet op de laatste plaats de tijdsdruk waaronder gewerkt

moet worden.

Rekening houdend ook met de dubbele belasting vanlvege soortgelijke werk-

zaamheden thuis kan geconcludeerd worden dat schoonmaakwerk zeker tot de

fysiek zwaardere beroepen gerekend mag worden.

Een aantal aspecten in de werkomstandigheden worden door de schoonmakers

echter opvallend positief ervaren, zoals het plezier dat ze in hun werk hebben,

overleg kunnen plegen, goede onderlinge sfeer, tevredenheid over de leidingge-

venden, waardering en vooruitzichten in het werk. Ze hebben nauwelijks ge-

zondheidsklachten en zeggen geen problemen te hebben met het werktempo.

Daarnaast laten ze zich vrij negatief uit over scholing, lichamelijke inspanning

en werken onder tijdsdruk. Ze voelen zich vaak belemmerd door onverwachte

situaties etc.

Zowel de statische als de dynamische belasting van schoonmakers is bepaald niet

laag te noemen. Een gedraaide houding van de rug, waarbij ook nog gebukt moet

worden komt in hoge mate voor. Deze houding staat vooral bekend als een be-

langrijke risicofactor voor het krijgen van rugklachten.

Schoonmakers hebben meer psychische gezondheidsklachten dan enkele referen-

tiegroepen, hetgeen met dubbele belasting en/of tijdsdruk te maken kan hebben.

Daarentegen verzuimen ze minder en bezoeken ze niet vaker dan anderen een

arts.

Veel schoonmakers roken, doen minder aan sport en hebben een minder goede

conditie dan de referenten.
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Rugklachten komen bij schoonmakers in vergelijking tot andere g,Íoepen minder

vaak (maar toch bij ruim een derde) voor, nek- en schouderklachten echter

meer. Iilel worden ze het meest behandeld voor die rugklachten in vergelijking

tot de nek- of schouderklachten.

Meer dan de helft van de schoonmakers met rugklachten verzuimt daardoor. Een

vierde van hen moet van\rege de rugklachten activiteiten in het werk of privé

beperken. Vooral bij het stofzuigen en ook wel bij het moppen ervaart men last

van de rug.

Angst voor het krijgen van rugklachten is voor bijna de helft van de schoonma-

kers een reden om op de rug te letten in het werk.
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f,. GEDRAGSFACTOREN

5.1 Inleiding

Gedrag kan beïnvloed worden door zowel externe als interne determinanten.

Externe determinanten zijn oorzaken die buiten de persoon gelegen zijn, zoals de

arbeidssituatie. Interne determinanten zijn gelegen in de persoon zoals opvattin-

gen en dergelijke. Eén van de wijzen lvaarop met name die interne determinan-

ten onderzocht kunnen worden is door gebruik te maken van een gedragsverkla-

ringstheorie zoals die van Fishbein en Ajzen (1975). Deze determinanten bestaan

dan uit intenties, belemmeringen om de intenties uit te voeren, attitudes, subjec-

tieve norm en de kennis van de personen in kwestie. In dit hoofdstuk zullen deze

achtereenvolgens, afzonderlijk, aan de orde gesteld worden. Allereerst zal echter

iets over dat gedrag gezegd worden.

F i shbein- A j zen- t heori e

Fishbein en Ajzen stellen dat gedrag te voorspellen is vanuit het voornemen (=ds

intentie) tot dat gedrag. Deze intentie om een bepaald gedrag te gaan vertonen

wordt beïnvloed door twee factoren. De eerste factor is de attitude ofwel het

oordeel van de persoon over dat bepaalde gedrag. De tweede factor is de subjec-

tieve norm, dat wil zeggen de invloed van andere mensen op dat bepaalde ge-

drag. Attitudes zijn opgebouwd uit overwegingen over het gedrag, bijvoorbeeld

'als je zware dingen tilt met meer personen dan kun je daarmee rugklachten

voorkómen' en uit waarderingen. Deze waarderingen geven aan hoe de persoon

oordeelt over die overwegingen, of dat goed of slecht, belangrijk of niet belang-

rijk is. De subjectieve norm geeft aan wat de invloed is van de sociale omgeving

(de belangrijke anderen, zoals collega's, baas etc.) op het gedrag van een indivi-
du. Ook de subjectieve norm bestaat uit twee elementen; de referentopvattingen,

hetgeen de opvattingen zijn van belangrijke anderen over dat bepaalde gedrag en

uit de motivatie tot conformeren, die aangeeft in welke mate een persoon instemt

met de mening van die belangrijke anderen. Tot slot geven Fishbein en Ajzen

aan dat het omzetten van de intentie naar gedrag wel afhangt van de mogelijkhe-

den of onmogelijkheden die de persoon daartoe heeft.
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5.2 Gedrag

Het gedrag waar het om gaat in dit onderzoek is gedrag ter preventie van rug-

klachten, ofwel rugsparend gedrag. Doel of uitkomst van het gedrag is, op de

lange termijn, minder rugaandoeningen/-klachten. Bij dit type gedrag gaat het

echter om een combinatie van gedragingen. Dit gedrag is op theoretische gron-

den in dit verband geoperationaliseerd in een vijftal gedragingen (zie tabel 5.1).

Over het gedrag inzake het voorkómen van rugklachten in het werk, ofwel pre-

ventief of rugsparend gedrag, is door de respondenten als volgt gerapporteerd,

zie tabel 5.1.

Tabel.5.Í l{ate raarin bepaatd gedrag vertoond rordt ter voorkórning van rugktachten

gedrag attijd vaak soflis zelden nooit

zrare dingen titten met meer personen
de rug rust gunnen in vrije tijd
aan conditie en spierkracht Herken
in een rustig tenpo rerken
vragen om informatie/voort ichting

Zware dingen tillen met meer personen wordt het meest gedaan. Drarna zegt

men het meest rust te nemen voor de rug in de vrije tijd, vervolgens het werken

aan de conditie en spierkracht en in mindere mate in een rustig tempo te werken

en om informatie te vragen (zelden of nooit zelfs volgens ruim de helft).

Bijna de helft van de respondenten zegt zelden of nooit iets aan de conditie of
spierkracht te doen. Dit komt overeen met de antwoorden op een vraag die eer-

der aan hen gesteld is of ze lichamelijk inspannende sporten of activiteiten ver-

richtten (zie bijlage 3). Eveneens geeft bijna 500ó van de respondenten aan dat ze

zelden of nooit in een rustig tempo werken. Eerder gaf al bijna tweederde van

hen aan dat ze geregeld moeten jagen in het werk om op tijd klaar te zijn. Dat

komt dus wel overeen met deze bevinding. Een derde van de schoonmakers zegt

nooit om informatie of voorlichting te vragen (54% zelden of nooit) over hoe ze

rugklachten in het werk kunnen voorkómen. Slechts een vierde van hen vraagt

dit regelmatig of vaak.

33fl 23r 282 8% 8r
20ï 17r 31X $r 16r
16x $r 22r. Ér 301
11u 13u 302 232 23r
112 123 23?( 1% 35X
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5.3 Intentie en belemmeringen

Yoordat mensen tot werkelijk gedrag komen is er vaak sprake van een intentie

(voornemen) tot dat gedrag. In tabel 5.2 is te zien dat de meeste respondenten

bevestigen dat ze de aan hen voorgelegde intenties om gedrag ter voorkóming

van rugklachten te vertonen inderdaad hebben. Tevens wordt in deze tabel aan-

gegeven in welke mate de respondenten belemmeringen ervaren om die intentie

tot gedrag te laten worden. Deze belemmeringen zijn gevraagd, omdat een inten-

tie daardoor vaak niet tot daadwerkelijk gedrag leidt.

Tabet 5.2 Percentage schoonnakers dat de intentie heeft de verschitterËe gedragingen ter
voorkórning van rugktachten te gaan uitvoeren en betenrneringen die ze ervaren
om dat gedrag uit te voeren

gedrag
intentie betermeringen

%ja %ja

zrare dingen met meer personen tiLLen 89,6%
zorgen voor een goede conditie en spierkracht 74,61
vragen om informatie over het voorkomen van rugktachten 59,14
de rug rust gunnen in de vrije tijd 52,62
in een rustiger terpo rerken 50,%
overige, zelf aangegeven intenties 42,61

30,82
18,3%
5,fl

19,01
43,0%
15,64

In tabel 5.2 is verder te zien dat met name bij de intentie om in een rustiger

tempo te \ilerken door veel respondenten belemmeringen verwacht/ervaren wor-

den. Ook geldt dit, in iets mindere mate, bij de intentie om zware dingen met

meer personen te tillen. Typerend voor beide gedragingen is dat de respondenten

voor de uitvoering ervan sterk afhankelijk zijn van de organisatie van het werk.

Namelijk, of ze de tijd hebben/krijgen om rustiger te kunnen werken én of er

personeel voldoende/aanwezig is om met meer personen te kunnen tillen.

Opvallend is dat het tillen van zlvare dingen met meer personen bij gedrag maar

ook bij de intentie het meest genoemd wordt, dit in tegenstelling tot het aantal

belemmeringen dat ze hiervoor ervaren. Terwijl ze weinig of niet vragen om

informatie/voorlichting (gedrag), wel in redelijke mate dat van plan zijn, on-

danks dat ze daarvoor nauwelijks belemmeringen aangaven.

In hoeverre bij het beantwoorden van deze vraag de wenselijkheid in plaats van

de realiteit een rol heeft gespeeld is de vraag die hierbij opkomt.
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Als vervolg op de vraag of de schoonmakers belemmeringen ervaren om bepaal-

de gedragingen niet uit te voeren, is een open vraag gesteld waarin ze konden

aangeven wat die belemmeringen inhouden. De belemmeringen die door de res-

pondenten genoemd zijn staan in tabel 5.3.

Tabet 5.3 Gerapporteerde beterrneringen om gedrag uit te voeren

gedrag beleorneri ngen aantat Percènt8gè

zrare dingen Ínet meer
personen titten:
(n=100)

ínformat ielvoort icht ing
vrsgen:
(n=l0)

aan conditie en spier-
kracht rerken:
( n=45 )

in een rustiger
terpo rerker:
(n=l 16)

rug rust geven in
de vrije tijd:
(n=4ó)

- rerkt voornanetijk atteen
- te reinig personeel
- rugklachten
- geen tijd voor
- last van armen
- overige

- Heet niet uear, bij xie
- geen tijd voor
- klachten zi jn er toch at, reinig rut
- overige

- te ueinig tijd voor
- rugktachten
- knieprobtennn
- gezondheidsprobtennn
- overige

- geen tijd voor
- te strek rerkschema
- te rreinig personeet
- teveel Herk
- overige

- gezin/huishouden
- te reinig vrije tijd
- te druk leven
- overige

67
11

6
4
?

10

3
2
z
5

30
5

4
2
4

72
17
6
3

18

17
16

5

8

677,
11X
6t
4Z
2Z

102

502
203,
20r
50u

677,
11r,

9%

47"

%

62?,
15ï
5r
3r

157,

374
35r
11?,
17?,

Ook uit deze tabel blijkt dat de schoonmakers vooral belemmeringen aangeven

die in de organisatie of de werksituatie gelegen zijn. Het gebrek aan tijd is wel

de meest genoemde reden waarom bepaalde voornemens niet tot uitvoer gebracht

kunnen worden. Daarnaast is de wijze waarop men werkt, bijvoorbeeld alleen of
met te weinig personeel, ook een belangrijke factor. Er wordt eigenlijk niets of
nauwelijks iets gelveten aan hun eigen/persoonlijke (gedrag) factoren.
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s.4 Attitudes

Allereerst is gevraagd of ze in het algemeen een oordeel wilden geven over een

dertiental aan hen voorgelegde factoren die al dan niet rugklachten in het werk

zouden kunnen voorkómen. Hierbij konden ze een oordeel geven variërend van

helemaal mee eens tot helemaal mee oneens. Vervolgens is gevraagd aan te geven

in hoeverre men deze zelfde factoren voor zichzelf van belang acht voor het

voorkómen van rugklachten. Hierbij liepen de antwoordmogelijkheden uiteen

van heel belangrijk tot niet belangrijk.

In tabel 5.4 zijn de resultaten van beide vraagstellingen naast elkaar gepresen-

teerd, waarbij het oordeel'helemaal mee eens' en'mee eens' samengevoegd is tot

'mee eens'. Van de tweede vraag zijn de antwoordcategorie 'heel belangrijk' en

'belangrijk' samen genomen tot de categorie'belangrijk'.

TabeL 5.4 Percentage schoompkers dat ennee eens is dat rugklachten voorkómen kunnen
rorden door genoernde factoren en het percentage dat dit van betang acht voor
zichzetf (totaaI n=325)

factoren ter voorkórning van rugklachten in
het rerk

percentage in
atgemeen rnee eens

overuegirU

percentage bel,angri jk
voor zichzelf
raarderirrg

1. zuare dingen titl,en met meer personen
2. meer t{eten (voortichting)
3. zo kort mogetijk voorovergebogen rerken
4. training gebruik rug
5. verbeteren arbeidsomstandi gheden
ó. last dichtbij tichaam
7. mer toezicht Leiding
8. in rustiger terpo rerken
9. rug rust gunnen in vrije tijd

10. goede conditie en spierkracht
11. rper raardering van het rerk
12. minder spanningen in het Herk
13. minder sparmingen privé

94,0%
92,11
81 ,31
U,5%
80,9%
72,32
76,61
69,2%
&,6%
63,62
57,31
56,91
34,ïA

93,0X
90,21
88,6Í
u,4%
82,4%
78,6%
79,2%
47,41
8,&
2r&
63,6%
63,0%
45,7%

Ten aanzien van het voorkómen (vermijden) van rugklachten (overwegingen)

zijn de meeste respondenten het (helemaal) eens met bijna alle aan hen voorge-

legde overwegingen. Slechts één overweging die geopperd \ilas, namelijk dat rug-
klachten voorkómen kunnen worden door minder spanningen in de privésfeer,

werd negatief beoordeeld.

Dat door zware dingen te tillen met meer mensen, rugklachten voorkómen kun-

nen worden wordt bevestigd door bijna alle respondenten (94%). Achtereenvol-
gens wordt 'meer weten over het voorkómen van rugklachten' (92,1%), 'training
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in het gebruik van de rug'(84,5),'het verbeteren van de arbeidsomstandigheden'

(83,6V0) en het 'zo kort mogelijk voorovergebogen werken' (83,7%) als belang-

rijkste aangeduid bij het voorkómen van rugklachten in het werk.

Een opvallende discrepantie is te zien bij overweging 8: 'in een rustiger tempo

werken'. Met deze overweging is tweederde van de respondenten het eens dat dat

in het algemeen bijdraagt aan het voorkómen van rugklachten, maar in hun ei-
gen situatie schat minder dan de helft van de respondenten deze factor van be-

lang om voor zichzelf rugklachten te voorkómen. De vraag is dan ook of ze bij
de inschatting van deze factor voor zichzelf niet al rekening hebben gehouden

met de mogelijkheden of beter gezegd met de onmogelijkheden om rustiger te

werken in de praktijk.

De afweging van deze genoemde factoren voor zichzelf (waardering), dat wil
zeggen de vraag hoe belangrijk ze deze factoren voor zichzelÍ vinden ter voorkó-

ming van eigen rugklachten, zijn evenals de overwegingen bevestigend/positief

beantwoord. Al de factoren lvaarmee men het als algemene overweging ter voor-

kóming van rugklachten eens was, worden tevens in de waardering als (heel)

belangrijk aangeduid.

Opvallend is dat juist een aantal stellingen over het voorkómen van rugklachten

in het werk belangrijk gevonden worden die vooral met anderen te doen hebben

en waarvan de respondenten vinden dat ze er ogenschijnlijk niet zelf iets aan

kunnen veranderen.

Bijvoorbeeld ten aanzien van:

- het tillen van zwaÍe dingen met meer mensen; daarvoor heb je de hulp van

anderen nodig in je omgeving op dat moment;

- meeÍ rveten (voorlichting) over hoe rugklachten in het lverk voorkómen

kunnen worden: ook hierbij stelt men zich afhankelijk op; ze ze5gen zelden

of nooit zelf om informatie te vragen, geven tegelijkertijd ook aan dat ze te

weinig voorlichting krijgen, maar vinden voorlichting wel heel belangrijk.
Zo leggen ze het initiatief of de verantwoordelijkheid hiervoor bij anderen;

- meer training krijgen in het goed gebruiken van de rug: training die (zeer

waarschijnlijk) door anderen (deskundigen) gegeven moet worden;

- verbeteren van de arbeidsomstandigheden: iets wat dus in/aan het werk ligt
en door anderen (werkgevers) verbeterd zou moeten worden.
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Alleen bij het voorovergebogen werken en de last dichtbij het lichaam houden

gaat het om eigen gedrag dat als vrij belangrijk aangeduid wordt voor de pre-

ventie van rugaandoeningen in het werk.

Verder valt op dat de stelling "als je in een rustiger tempo werkt kun je daarmee

rugklachten voorkómen" door minder dan de helft van de respondenten belang-

rijk gevonden wordt. Mogelijk omdat dit iets is dat ze zelf eigenlijk zouden

moeten uitvoeren, maar dit niet kunnen. Dit geven ze overigens ook aan als ge-

vraagd wordt naar eventuele belemmeringen om in een rustiger tempo te werken.

Een aantal respondenten (30) gaf aan dat er ook nog andere factoren van belang

zijn (dan de aan hen voorgelegde) inzake het voorkómen van rugklachten in het

werk. Dit waren bijvoorbeeld: het dragen van goed schoeisel, aanpassen van

materialen, beter nadenken wat je doet, letten op je houding en meer (vrije) tijd
hebben.

5.5 Subjectieve norm

Zoals in § 5.1 reeds aangegeven wordt de subjectieve norm (invloed die iemand

ervaart vanuit zijn omgeving) bepaald door twee elementen, namelijk de refe-

rent-opvattingen en de motivatie tot conformeren. Beide elementen worden in

deze paragraaf achtereenvolgens besproken.

Ref erent-opvattingen

Bij referent-opvattingen gaat het om opvattingen van anderen die belangrijk zijn
voor de schoonmakers; hoe denken die anderen volgens de schoonmakers over

hoe rugklachten in het werk het beste voorkómen kunnen worden.

De vraag welk oordeel anderen (voorvrouw f man, collega's en projectleider) heb-

ben ten aanzien van een zestal opvattingen om rugklachten in het werk te voor-

kómen bleek voor veel respondenten vrij moeilijk te zijn. \ilat betreft de mening

over de voorvÍouw/man en projectleider werd door een derde van de responden-

ten geen antwoord gegeven en nog eens 15% van de respondentenzegt dit niet te

weten. Bij de collega's ging dat iets beter, maar ook daar heeft totaal zo'n 30Vo

van de respondenten deze vragen niet beantwoord of kon men geen inschatting

maken van hun opvattingen.
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De ideeën van collega's over het voorkómen van rugklachten, zoals die door de

respondenten gepercipieerd zijn, komen nog het meest overeen met wat zij zelf

al belangrijk vonden. Iets minder overeenstemming met hun eigen ideeën bestaat

er met de inschattingen zoals ze die van de voorvrouw en van de projectleider

maken.

Overigens zegt 58% van de respondenten in het werk te maken te hebben met

een voorvrouw of -man, 729b van hen met collega's en 59% met een projectleid-

(st)er.

M otivatie tot conf ormeren

Als we kijken naar de mate \ilaarin de respondenten zich iets aantrekken van de

meningen van die genoemde anderen zien we dat 238 respondenten (68%) zich

wel iets tot veel aan van hun collega's zeggen aan te trekken, 218 (62,4%) respec-

tievelijk 194 (55,5%) respondenten trekken zich iets tot veel aan van hun voor-

vrouw/man respectievelijk projectleider aan.

5.6 Kennis

Kennis wordt als één van de mogelijk belangrijke belemmeringen beschouwd bij
het al dan niet zich preventief gedragen ten aanzien van de rug in het werk.

Voor de voorlichting is het belangrijk te weten hoe het met de kennis van de

doelgroep gesteld is met betrekking tot het probleem lvaarover voorlichting ge-

geven gaat worden. Indien namelijk het kennisniveau laag is, zal eerst daar iets

aan gedaan moeten worden vooraleer verder wordt gegaan met bijvoorbeeld het

beïnvloeden van opvattingen of gedrag. Met de kennis van de respondenten in-
zake het voorkómen van rugklachten in het werk is het als volgt gesteld; zie tabel

5.5 met daarin de scores op de verschillende kennisvragen die gesteld zijn.
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TabeL 5.5 Scores op de verschittende kemisvnagen over het voorkóoen van rugktachten

vr6ag en antroordnoget i jkheden aantat percentage

1. uetke van de votgende vien activiteiten is het meest
betastend (zlaar) voor de rug?

a. ftink doorstappen
b. een ermÉr van 10 kg optitLen

* c. een eflner van 10 kg vasthor.den met uitgestrekte armen

2. lletke handeting hordt een duidetijk risico van rugtetsel in?
a. iets titten met gebogen knieën

t b. de rug draaien om een zlaar voorlerp achter zich te pakken
c. een eírner van 10 kg dicht langs het lichaam dragen

3. lletke spieren moet Ínen -indien mogeLijk- voorneoptijk gebruiken
bij het goed optitten van een last (zHare emner, stoet etc.)?

a. de armspieren
b. de rugspieren

* c. de beenspieren

4. Al,s er niet mt rechte rug getitd kan rorden, dan kan het beste:
* a. de last zo dicht mogel,ijk bij het lichaam gebracht Horden

b. door de knieën gegaan rorden en de last verder van het
lichaam afgehotden ronden

c. zover mogetijk naar voren gebogen rorden

5. uetke situatie geeft het minste kans op rugtetsets?
* a. uerken rct stofzuiger zoats in situatie I

b. rerken met stofzuiger zoals in situatie 2

6. Uetke situatie geeft de minste kans op rugtetsels?
a. rerken met de rnp zoats in situatie 1

b. rerken met de mop zoats in situatie 2* c. rerken met de nnp zoats in situatie 3

14

n
216

22
263

24

60
ó0

152

4,0%
22,1%
6'.t,%

6,3%
75,4%
6,94

17,21
17,2%
43,6L

48,4%

38,1%
3,4"4

88,3U
5,fl

5,4%
22,11
65,6%

169

133
12

308
20

19
T7

229

* = het goede antroord

Op vraag 1,2, 5 en 6 lvordt door (ruim) meer dan de helft van de respondenten

het juiste antwoord gegeven. Daarbij zijn vraag 5 en 6 (zie vragenlijst in bijlage

l) het meest herkenbaar voor hun vanuit de praktijk. Yraag 3 en 4 die meer be-

trekking hebben op de anatomie/fysiologie van het bewegingsappaÍaat bij het

tillen, werd duidelijk minder goed beantrvoord. Mogelijk staat dat soort kennis

of informatie wat verder valn ze (of van de praktijk) af.

Kijkend naar de totaalscores op de kennisvragen (tabel 5.6), komt er toch een

ietwat ander beeld naar voren dan zo even leek bij de scores op de afzonderlijke

vragen. Nu blijkt dat toch nog zeker een derde van alle respondenten minder dan

de helft van de vragen goed beantwoord heeft, en dat een derde van de respon-

denten alle zes of vijf van de zes vragen goed hebben beantwoord. Er kan nu dus

niet zonder meer gesteld worden dat het kennisniveau wel goed is. Een verkla-
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ring hiervoor zou kunnen zijn dat ze alleen datgene weten waàÍ ze zelf ooit mee

in aanraking zijn gekomen, ofwel via rugklachten ofwel via het werk.

Tabet 5.6 Totate scores op de kennisvragen

beoordeI ing* Percentage

alles goed
bijna attes goed
redet i jklvoldoende
onvotdoende

57
n
91

124

16,3%
22,1X
26,12
35,5%

totaa t I 00,0x

* attes goed = a[[e zes de vragen goed beantroord
bijna alles goed = vijf vragen goed beantroord
redetijk/votdoende = vier vragen goed beantroord
onvotdoende = minden dan vier vragen goed beantwoord

5.7 Samenvatting gedragsfactoren

De meeste van de vijf gevraagde gedragingen ter preventie van rugklachten wor-

den volgens de schoonmakers uitgevoerd. Alleen'het werken in een rustig tempo'

en 'vragen om informatie/voorlichting' wordt minder vaak gedaan. In het eerste

geval heeft dit met tijdgebrek (in het werk) te maken, in het tweede geval is er

geen duidelijk aanwijsbare oorzaak aanwezig. Voor alle gedragingen worden

overigens belemmeringen ervaren om het uit te voeren.

De meeste schoonmakers zijn het (helemaal) eens met de dertien aan hen voorge-

legde stellingen over hoe rugklachten in het werk voorkómen kunnen worden.

Met de stelling dat met minder spanningen in de privésituatie rugklachten voor-

kómen kunnen worden waren veel minder respondenten het eens (de helft tot

een derde). Ook vond men alle genoemde stellingen voor zichzelf belangrijk ter

voorkóming van rugklachten. Opvallend was dat ze 'in een rustiger tempo wer-

ken' beduidend minder van belang achten. Dit zou te maken kunnen hebben met

de onmogelijkheid die ze ervaren om rustiger te kunnen werken.

De meningen van de schoonmakers over het voorkómen van rugklachten in het

werk sluiten nauw aan bij hetgeen zij denken hoe hun collega's en anderen daar

over oordelen. Bovendien geven ze aan dat ze zich het meeste aantrekken van de

mening van hun collega's, wanneer het gaat om het voorkómen van rugklachten

in het werk, meer dan van de voorvrouw/man of de projectleider.
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De kennis van de schoonmakers over het voorkómen van rugklachten lijkt, wan-

neer gekeken wordt naar de percentages goede antwoorden die gegeven zijn,

pÍimfl te zijq. Echter deze kennis blijkt erg versproid te ziin over alle schoonma-

kers. Het blijkt dat er toch vrij weinig respondenten zijn die alle vragen goed

kondon beontwoorden. Vooral de meer 'fysiologisch-technische' vragen bleken

problemon op te leveren.
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6. OBSERVATIES SCHOONMAAK\YERKZAAMHEDEN

6.1 Inleiding

De opzet van de observaties, die een globaal karakter hebben, is besproken in §

2.3. De resultaten van de observaties worden nu afzonderlijk per taak besproken.

Per taak wordt telkens eerst een korte beschrijving van de meest relevante han-

delingen gegeven, vervolgens worden de geobserveerde belastingsknelpunten, de

mogelijke oorzaken en oplossingen besproken.

6.2 Stofzuigen

B e kno pt e t aakbe s chr i j vi n g

Stofzuigen behoort tot het dagelijks onderhoud en wordt toegepast op ruwe vloe-

ren, en zachte vloerbedekkingen.

Het stofzuigen van vaste vloerbedekking met een bedrijfsstofzuiger (op wieltjes)

is geobserveerd bij t\ilee personen verdeeld over t\ilee objecten. Als handelingen

zijrr te onderscheiden:

- tillen of verplaatsen van de stofzuiger;

- zuigen, door horizontaal heen en weer bewegen van de zuigbuis of steel;

- leegmaken van de stofzak.

De handelingen worden staande en lopende uitgevoerd.

Ge si gnal eer d e be I astin g skne I punt en

In de geobserveerde situaties hadden de stofzuigers van kunststof geen groot

gewicht en tillen komt sporadisch voor; geen groot knelpunt derhalve. In andere

situaties met geregeld tillen (bijvoorbeeld trapzuigen) of bij werken met zwaar-

gewicht stofzuigers kan dit eventueel wel een knelpunt zijn en is speciale aan-

dacht op het gebied van tillen, dragen en verplaatsen van stofzuigers wellicht

zinnig. Hier beperkt de knelpuntsanalyse zich tot de handeling die de meeste tijd
vergfi het daadwerkelijk zuigen.

Twee methoden zijn geobserveerd:
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methode A: (zie foto 6.1) zuigen

met beide handen aan de zuigbuis.

Een hand houdt de zuigbuis bo-

venaan vastn de andere hand grijpt

de zuigbuis lager, net voorbij het

bovenste bochtstuk. Beide handen

bevinden zich aan één zijde van

het enigszins gedraaide lichaam en

maken tezamen trekkende en du-

wende bewegingen;

methode B: zuigen met één hand

aan de bovenzijde van de zuigbuis.

De slang kan om de taille van het

lichaam heen geslagen zijn en deze

wordt dan met de andere hand

vastgehouden, ondermeer om de

stofzuiger mee te trekken. De

handen bevinden zich aan weers-

zijden van het lichaam. De hand

aan de zuigbuis voert trekkende en duwende bewegingen uit.

Methode B werd als mogelijkheid apart gedemonstreerd. De romp kan hierbij
goed rechtop en zonder verdraaiing gehouden worden. De methode is voor de

rug minder belastend dan methode A.

Methode A werd echter in beide situaties geobserveerd. Het betrof hier zuigen in

de vrije ruimte. Knelpunt is dat de rug vrijwel steeds enigermate voorovergebo-

gen gehouden wordt, terwijl ook enige torsie van het bovenlichaam is te zien.

Mogelijke oorzaken

De voornaamste oorzaken om volgens methode A te werken zijn:

- de noodzaak tot geregeld aandrukken van de zuigmond op de vaste vloerbe-

dekking om vastzittend vuil los te werken. Dit vergroot tevens de vereiste

trek- en drukkrachten die ook vermoeiend zijn voor armen en schouders

(toelichting van werknemers);
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gelvoontevorming, men denkt er niet aan (toelichting van werknemers);

beperkingen van het beschikbare zuiggereedschap.

M o g e li j ke o pl os sing srichting en

Behalve individugebonden factoren, spelen ook taakgebonden factoren een rol.

De voorkeur gaat uit naar het aanleren van methode B. Om deze zo goed moge-

lijk te kunnen toepassen dient behalve aan gedragsaspecten ook aandacht ge-

schonken te worden aan een aantal ontwerpaspecten. Enkele belangrijke aan-

dachtspunten zijn:

- de zuigbuis dient voldoende lang te zijn voor het betreffende individu;

- de zuigborstel en zuigkracht bij de verschillende soorten vloerbedekkingen

dient zo gekozen te worden dat aandrukken niet nodig is, zodat ook de

vereiste trek- en duwkrachten gering blijven;

- de zuigkracht kan sterk verminderen indien te lang gewacht wordt met het

verwisselen van stofzak of stoffilter of als bij een hoog werktempo de zuig-

mond te snel heen en weer bewogen wordt;

- om zonder veel bukken onder lage objecten te kunnen zuigen, een hande-

ling die niet geobserveerd is maar volgens zegger ook geregeld kan voor-

komen, is het raadzaam ook onder aan de zuigbuis een bocht met horizon-

taal buisstuk te kiezen;

- de lengte van de slang dient voldoende groot te zijn voor een onbelemmerde

armbeweging tijdens het daadwerkelijke zuigen;

- om bij werken met methode B de bewegende arm en schouder geregeld rust

te kunnen geven zou gewisseld kunnen worden in linkshandig en rechtshan-

dig zuigen.

6.3 Stofwissen

B ekno pte taakbe schri j ving

Stofwissen behoort bij het dagelijks onderhoud en wordt toegepast voor het op-

nemen van losliggend stof en vuil op vlakke, gesloten vloeren. Voor dit doel

wordt een stofwisapparaat gebruikt. Afhankelijk van de uitvoering bestaat dit uit
een rechte steel die door middel van een zwenkbare koppeling is bevestigd aan

een frame met stofwiszwabber of vlakke, met schuimstof beklede, plaat. Aan de
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onderzijde wordt een klamvochtige gaasdoek of een elektrostatisch geladen weg-

werpdoek bevestigd.

Geobserveerd zijn twee personen

de vrije ruimte en onder meubels.

Als handelingen zijn te onder-

scheiden:

- aanbrengen en verwijderen

van gaasdoek of wegwerpdoek;

- uitvoeren van wisbewegingen,

zodanig dat altijd het losse

stof voor de wisser wordt uit-
geschoven;

- opnemen van stof met veger

en blik.
De handelingen worden lopende

en staande uitgevoerd (zie foto

6.2).

Gesi gnaleerde kne I punten

Aan de eerste en de derde han-

deling wordt naar verhouding

weinig tijd besteed. Hier zijn

ook geen knelpunten, zoals

piekbelasting, geconstateerd. Het

daadwerkelijke wissen vergt de

meeste tijd.
Twee werkmethoden zijn te on-

tijdens het stofwissen van een stenen vloer, in

derscheiden:

methode A: voorwaarts lopen in lusvormige langgerekte banen, met de wisser

recht vooruit duwend op enige afstand voor de voeten. De schuin naar voren

staande steel wordt bovenaan met beide handen op buikhoogte vastgehouden. De

steel wordt alleen geroteerd bij de keerpunten aan het einde van stofwissen een

baan. De romp staat hierbij nagenoeg rechtop;

methode B: voorwaarts lopen terwijl de wisser middels zijdelingse armbewegin-

gen vlak voor de voeten heen en weer bewogen wordt in s-vormige korte banen
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haaks op de looprichting. Bij de omkeerpunten van de s-vormige banen, wordt

door een pols- en armbeweging de steel geroteerd en keert de wisser 180 graden

van richting oD, zodat het stof steeds voor het apparaat uitgeschoven wordt. De

zijdelingse armbewegingen en de steelrotatie vindt zeer frequent plaats.

Onbekend is welke methode het snelste werkt.

Bij beide methoden wordt de romp nagenoeg rechtop gehouden. Incidenteel moet

men de vloer onder een meubelstuk schoonmaken, dan dient men wel te bukken.

Beide handen zijn gebonden aan de steel, zodat bij bukken ook geen afsteuning

van de romp kan plaats vinden.

Bij werkmethode B mag door wrijvingskrachten tussen apparazt en vloer ver-

wacht worden dat de zijdelingse bewegingen torsiemomenten onder in de rug

veroorzaken. De wrijvingskrachten zijn onbekend, maar zullen verschillen af-
hankelijk van de gekozen wisser en lveglverplap, de mate van bevochtiging en de

soort vloer die wordt schoongemaakt.

Tevens lijken de kortcyclische zijdelingse bewegingen en steelrotaties geheven

armen en extreme standen van de polsgewrichten te veroorzaken, terwijl ook

knijpkrachten noodzakelijk zijn en wrijvingskrachten in minder gunstige rich-
tingen overwonnen moeten worden. Bij langdurige expositie is een verhoogde

kans aanwezig op het optreden van arm-schouderproblematiek, zo is uit de lite-
ratuur bekend. Bij werkmethode B zou op dit punt nader onderzoek naar hou-

dingen, bewegingen en krachten uitgevoerd moeten worden, maar globaal beke-

ken zijn er meer knelpunten te verwachten dan bij toepassing van werkmethode

A.

Mogelijke oorzaken

De voornaamste oorzaken van onnodig hoge belastingen kunnen zijn:

- de door de werknemer zelf gekozen of de door de leiding opgedragen soort

werkmethode (B in plaats van A);

- keuze van type wisser, doekjes en bevochtigingsgraad, die mede bepalend

zijn voor de te overwinnen wrijvingskrachten en gepaard daaraan de beno-

digde knijpkrachten;

- vereiste grote rotatie van de steel van de wisser, een aspect van het ontwerp.
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M og e li j ke o pl os sing sri chtin g en

Yooral individugebonden gedragsfactoren spelen een rol. De voorkeur gaat uit
naar het aanleren van methode A; zonder kortcyclisch bewegingspatroon van ar-

men en handen.

Binnen methode B lijken slechts marginale mogelijkheden aanwezig om door

ander gedrag of door ingrepen in het ontwerp de belasting van schouders, armen

en in mindere mate ook van de rug te reduceren.

6.4 Moppen of dweilen

Bekno pte taakbeschri jving

Moppen of dweilen behoort tot het dagelijkse onderhoud en wordt toegepast op

vloeren in natte ruimten, maar ook wel op vlakke vloeren in droge ruimten nadat

die eerst van los stof en los grof vuil zijn ontdaan.

Bij een persoon is het moppen van een Íuwe stenen vloer geobserveerd. Deze

persoon beschikte over een rolemmercombinatie (onderstel op wielen met em-

mers, een mop en een pers).

Te onderscheiden zijn de volgende handelingen:

- in water dopen van mop;

- uitpersen van mop;

- veegbewegingen maken met mop.

De handelingen worden lopende en staande uitgevoerd.

Gesi gnaleerd e knel punten

De handeling uitpersen vindt geregeld plaats, maar duurt naar verhouding min-

der lang dan het daadwerkelijke vegen. Het uitpersen van de mop vergt een

omlaag gerichte kracht; dit ontlast de rug en geeft slechts een kortdurende belas-

ting van armen en schouders. Het dopen vergt nauwelijks kracht. Beide hande-

lingen worden niet als een groot knelpunt beoordeeld; zij het dat plotseling \veg-

schieten van de kar tot een onverlvachte rompbeweging kan leiden met kans op

een rugblessure.

Bij de handeling nvegenn werd een werkwijze geobserveerd die meer leek op het

dweilen met dweilstok (zie foto 6.3). De romp werd ongeveer 45 graden voor-
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overgebogen en enigszins getordeerd gehouden. Met beide handen aan de steel

werden voor en achterwaartse duw- en trekbewegingen in de lengterichting van

de steel gemaakt. De optredende veegkrachten werden niet als erg hoog beoor-

deeld. Yoor de rug is de romphouding wel statisch belastend. Het lijkt goed mo-
gelijk tijdens'vegenn de romp rechtop te houden mits de veegkrachten maar niet

te groot worden.

Mogelijke oorzaken

Ten aanzien van knelpunt bij

"persen":

- ontbreken van een blokke-

ring op de wielen van de kar;

- te schuin houden van de steel

bij omlaag drukken.

Ten aanzien van knelpunt bij
ttvegentt:

- gewend zo te werken (toe-

lichting van betrokkene);

- mogelijk een wat te korte

steel, waardoor men eerder

geneigd is voorover te bui-
gen.

M og e I i j ke o pl os sing sri chtingen

Een combinatie van individu-
gebonden en taakgebonden ge-

dragsfactoren lijken vooral een

rol te spelen.

Een aantal oplossingen liggen

voor de hand; zoals aanbrengen

van een blokkeerinrichting op

de wielen en het aanleren van de werkwijze bij het persen en vegen. Ten aanzien

van het steelontwerp kan nog het volgende worden opgemerkt. Een langere en

gebogen steel kan de benodigde veegkrachten wellicht ook nog verminderen en

de romp rechterop houden. Hoe dit het beste kan zou nader onderzocht moeten

Foto 6.3 Drei len met drei lstok
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\vorden. Net als bij het stofzuigen zou nagegaan kunnen worden in

afwisselend links en rechtshandig geveegd zou kunnen worden,

zodat een betere werk-rust verhouding per belaste arm en schouder

wordt.

hoeverre

mogelijk

6.5 Meubilalr afnemen

B e kno pte t aakbe s chr i j vin g

Bureaus en stoelen reinigen behoort tot het dagelijkse onderhoud. Dit gebeurt

met een poetsdoek en een spuit met reinigings- en glansmiddel. Yerder is een

materiaalwagen in gebruik, waarop de hulpmiddelen voor het schoonmaken ge-

plaatst kunnen worden. Ook bij andere taken als vuilnisophalen of stofwissen

wordt van deze wagen gebruik gemaakt.

Als handelingen zijn te onderscheiden:

- inspuiten met de ene hand;

- poetsbewegingen met de andere hand;

- materiaalwagen verrijden.

Twee personen zijn geobserveerd.

De handelingen werden staande verricht. Een uitzondering vormt het reinigen

van de stoelpoten, waarbij korte tijd geknield gewerkt werd.

G e s i gnal ee r d e be I as tin g s kne I punt en

In de geobserveerde situaties waarin staande werd gewerkt, werd de romp meest-

al licht tot vrij sterk voorovergebogen gehouden, een rugbelastende houding op

den duur, zie foto 6.4. De mate van vooroverbuiging is afhankelijk van de af-
stand die men moet reiken om ook de achterzijde van het bureaublad te kunnen

bereiken. Afsteunen van het rompgewicht met één hand vond zelden plaats.

Met één arm moeten zeer vaak poetsbelvegingen uitgevoerd worden, waarbij het

ook kan voorkomen dat het polsgewricht in een uiterste stand wordt gehouden.

Dit kan bijdragen aan overbelasting in spieren en gewrichten van arm en schou-

der. De vereiste poetskrachten lijken gering en vormen geen bijzondere extra ri-
sicofactor. In één der situaties werd geobserveerd dat de wielen van de materi-
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aahvagen niet meer goed functioneerden.

met zich mee en ook onnodig draagwerk,

kar te verplaatsen.

Dat brengt onnodig trek- en duwwerk

omdat men dan minder geneigd is de

Foto 6.4 Afnemen van neubilair

Mogelijke oorzaken

- gebrek aan kennis over het nut van afsteunen van de romp en het nut van

afwisseling in het gebruik van linker en rechterarm voor het uitvoeren van

poetsbewegingen;

- gewoonte om de spuitflacon tijdens de poetsbewegingen in de hand te hou-

den, waardoor deze niet vrij is om de romp af te steunen;

- noodzaak om ver te reiken;

- bureau-oppervlak te laag ten opzichte van de poetshand; vooral als de

werknemer lang is, is dit een groter knelpunt;

- achterstalligonderhoudaanmateriaalwagen.
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Mogelijke oplossingen

Zowel individugebonden als object- en taakgebonden factoren spelen een rol.

Voorlichting of training zou zich kunnen richten op het bevorderen van de ge-

woonte om de romp zoveel als mogelijk is met een hand af te steunen en om

geregeld van arm te wisselen. Verder zou aandacht geschonken moeten worden

aan het tijdig signaleren en verhelpen van mankementen aan het schoonmaakma-

teriaal.

Rechtop werken is wellicht ook mogelijk door in plaats van een poetslap een

klein type wisser met verkorte steel te kiezen; deze mogelijkheid zou echter eerst

nader onderzocht moeten worden.

6.6 Toilet reinigen

Beknopte taakbeschrij-

ving

Het schoonmaken van

sanitair en vloer behoort

tot het dagelijks onder-

houd. Het reinigen van

het tegelwerk van de

wanden gebeurt minder

vaak.

Als handelingen zijn te

onderscheiden;

- inspuiten van het ob-
ject met de ene hand;

- poetsbewegingen met

de andere hand;

- moppen zoals eerder

beschreven (hier niet
geobserveerd, zie taak

3).

Foto ó.5 Sanitair reinigen
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Drie personen zijn geobserveerd. De handelingen werden staande verricht.

Gesi gnaleerde kne I punten

Bij het reinigen van wasbakken en

spiegels zijn geen knelpunten gesigna-

leerd (zie foto 6.5). Tijdens het reinigen

van de toiletpot (foto 6.6) en de wand-

tegels, vooral de lager gelegen rijen,

dient de romp herhaaldelijk vooroverge-

bogen gehouden te worden. Soms wordt

de romp met één hand op de potrand of
op de knie afgesteund. Yoor de kortcy-

clische poetsbewegingen wordt verwezen

naar taak 4.

Mogelijke oorzaken

Hiervoor kan worden verwezen naar het

betreffende punt onder taak 4.

Mogelijke oplossingen

Hiervoor kan eveneens verwezen worden

naar taak 4.

De suggestie om een speciale wisser te
gebruiken is wellicht ook toepasbaar

voor het reinigen van de tegels van de

wanden.

6.7 Vuilnis ophalen

B e kno pt e t aakbe s chri j vin g

Deze taak behoort tot het dagelijks onderhoud. Gebruikt wordt een materiaalwa-

gen waaraan een grote vuilniszak is opgehangen en viaarop ook de plastic zakken

liggen die in de papierbakken van het kantoor moeten worden gehangen.

Foto 6.6 Toitet reinigen
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Als handelingen zijn te onderscheiden:

- papierbak optillen, naar wagen dragen, leeggooien, en terugzetten;

- volle vuilniszak in lift plaatsen, uit lift halen en wegbrengen;

- vuilniszakken vervangen.

De taak is bij drie personen geobserveerd.

De handelingen werden staande en lopende verricht.

Gesi gnaleerd e knel punten

De meeste vuilnisbakken met inhoud hebben een laag gewicht zo werd geobser-

veerd, toch kan het volgens zeggen soms voorkomen dat stapels papier of ket-
tingformulieren in de prullenbak worden gedaan. Dan kan men zich er aan ver-
tillen. Het bukken om de bak op te tillen of terug te zetten gebeurt steeds door

vooroverbuigen van de romp, soms ook door zijdelingse buiging en verdraaiing

van de romp, dit laatste is riskanter voor de rug, zie foto 6.7.

Afsteuning met een vrije §ii

hand vindt nauwelijks

plaats, evenmin het bui-
gen door de knieën, ook

als dit wel mogelijk lijkt.
Het transport van de ge-

vulde grote verzamelzak-

ken, die een aanzienlijk
gewicht kunnen hebben, §

naar de lift en later naar

het uiteindelijke aflever-
punt van het kantoorge-

bouw vond soms plaats

door handmatig tillen,
dragen of slepen; dit
levert onnodige belastin-

gen op voor de ruB,

armen en schouders. In
een der situaties lvas

hiervoor echter een spe-

Het legen van een prutterrnand

ciale verzamelkar beschikbaar.
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Bij het oppakken van de grond van rechtop staande verzamelzakken behoeft de

romp echter niet sterk voorover te buigen, doordat de verzamelzakken vrij hoog

zijn (hoger dan een huisvuilzak).

Mogelijke oorzaken

- Gewoontevorming van minder juiste til- en buktechnieken.

- Ondervonden nadelen van de beentiltechniek.

- Ontbreken van een geschikt transportmiddel voor afvoer van de verzamel-

zakken naar het afleverpunt.

- te zwaaÍ beladen van de verzamelzakken.

Mogelijke oplossingen

Vooral individugebonden factoren spelen een rol bij het ophalen en legen van de

papierbakken, terwijl bij het transport van de verzamelzakken ook taakfactoren

een rol spelen.

Voorlichting of training zou zich kunnen richten op het vermijden van onnodig

tillen en dragen, alsmede op het bevorderen van goede til-, buk- en rompafsteu-

ningstechnieken en op het bevorderen van het gebruik van interne transportmid-

delen.

Voor het rijdend vervoeren van de verzamelzakken, na dat deze gevuld van de

materiaalwagen worden afgehaald, zouden geschikte transportmiddelen op de

etage of in de lift beschikbaar moeten zijn.

6.8 Samenvatting geobserveerd gedrag

Tijdens de observaties zijn een aantal factoren zichtbaar geworden die te maken

hebben met gedrag dat een relatie heeft of kan hebben met het ontstaan danwel

voortbestaan van aandoeningen van het bewegingsapparaat, in het bijzonder van

de rug.

Voor een taak als stofzuigen is het zuigen met beide handen aan de zuigbuis

belastender voor de rug (minder goed rechtop staan en draaiing van de romp)

dan het zuigen met een hand aan de zuigbuis en de slang van de stofzuiger om

het middel. Deze andere methode kan aangeleerd worden. Ook bij het stofwissen

gaat het om de methode waarmee de handeling verricht wordt. Wanneer de wis-
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ser recht vooruit geduwd wordt en in lusvormige lange banen gewerkt wordt, is

dit minder belastend dan het wissen in s-vormige korte banen die haaks op de

looprichting staan. De beste, minst belastende methode kan dan aangeleerd wor-

den. Wat betreft het moppen of dweilen is het rechtop lopen een van de weinige

dingen die de persoon in zijn gedrag kan veranderen ter vermindering van rug-

belasting. Bij het afnemen van het meubilair ontbÍeekt de benodigde kennis over

het afsteunen van de romp in de voorovergebogen houding en over het afwisse-

lend gebruik van linker- rechterarm bij de poetsbeweging. Ook bij het toilet

reinigen is onvoldoende kennis over het afsteunen. Deze kennis kan aangevuld

worden. Yooral bij het ophalen van vuilnis zijn er verschillende gedragingen die

negatief uitwerken op de belasting van de rug. Zo worden er verkeerde of onno-

dige til-, buk- en rompafsteuningstechnieken gehanteerd die vervangen kunnen

worden door andere technieken die minder belastend zijn.
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7. SAMENYATTING EN CONCLUSIES

Dit rapport beschrijft een inventarisatie van arbeids-, gezondheids- en gedrags-

factoren die van belang kunnen zijn voor het formuleren van richtlijnen voor de

voorlichting ter preventie van rugaandoeningen bij schoonmaakpersoneel (van

kantoor(achtige) gebouwen). Schoonmaakpersoneel hoort tot een van de risico-
groepen voor het krijgen van rugklachten. Zo heeft 39,5% van de onderzochte

populatie (totaal n=349) in de afgelopen 12 maanden rugklachten gehad. Yan hen

zegt 70% vooral last van hun rug te hebben bij bepaald werk, zoals stofzuigen,

moppen en bij bukken en (zwaar) tillen in het werk. Zowel de statische en de

dynamische belasting is vrij hoog; 86% van de schoonmakers moet regelmatig

langdurig met een gedraaide rug werken en 77Vo moet regelmatig gedraaid buk-
ken in het werk. Tweederde van de schoonmakers vindt het werk lichamelijk
inspannend en vindt het tempo of de drukte van het werk geregeld te hoog. On-
geveer de helft van de schoonmakers zegt altijd/vaak zwa;Íe dingen in het werk

met meer personen te tillen en in de vrije tijd rust te nemen voor de rug, ter

voorkoming van rugklachten. De meesten nemen zich veel rugsparend gedrag

voor, maar ervaren voor het uitvoeren van een aantal gedragingen veel belemme-

ringen. Bijvoorbeeld: er is geen tijd om in een rustiger tempo te kunnen werken,

omdat vaak alléén gewerkt wordt is het veelal niet mogelijk zware dingen met

meer personen te tillen etc. Als het gaat om het voorkómen van rugklachten in
het werk zegt tweederde van de schoonmakers zich veel aan te trekken van de

mening van hun collega's daarover. Yolgens de schoonmakers denken hun colle-
ga's dan ook bijna hetzelfde over hoe rugklachten in het werk voorkómen kun-
nen worden als zijzelf. Hun kennis over het voorkómen van rugklachten is echter

niet al te hoog te noemen.

Geconcludeerd mag worden dat schoonmakers inderdaad behoren tot een risico-
groep voor rugklachten, omdat hun werk fysiek zwlàÍ is. Vooral de tijdsdruk
waaronder gewerkt moet worden kan daarop een stempel drukken. Een aantal

gesignaleerde knelpunten in het werk dienen op een technisch-ergonomische

wijze aangepakt te lvorden. De schoonmakers zelf hebben al enige ideeën voor

(structurele) oplossingen aangereikt. Daarnaast zijn er nog genoeg zogenaamde

vrijheidsgraden voor de schoonmakers om taken op een zodanige wijze uit te

voeren dat de belasting minder kan worden. Daarbij gaat het om houdingen en
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bewegingen in het werk die op een andere, gezondere, manier uitgevoerd kunnen

worden.

Op grond van de resultaten van deze inventariserende studie kunnen diverse

richtlijnen gegeven worden voor de voorlichting ter preyentie van rugaandoenin-

gen bij schoonmaakpersoneel. Deze richtlijnon hebben betrekking op de v«)r-
lichting aan gchoonmakers, werkgevers, leidinggevenden en opleiders. In het

volgende hoofdstuk worden deze beschreven.
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8. RICHTLIJNEN YOOR DE YOORLICHTING

8.1 Doelgroep en voorlichtingskanaal

Doelgroep

Over de doelgroep 'schoonmaakpersoneel' kan het volgende gezegd worden:

- de voorlichting, gebaseerd op dit onderzoek heeft betrekking op schoon-

maakpersoneel werkzaam in kantoorachtige gebouwen, dus niet industriële

reinigers of schoonmaakpersoneel voor vliegtuigen, treinen en dergelijke;

- de meeste schoonmakers werken voor of na kantoortijden, vooral tussen

17.00 en 21.00 uur. Het tijdstip waarop de voorlichting gegeven wordt dient

afgestemd te worden op deze werktijden;

- de schoonmaaksector bestaat voor het overgrote deel uit vrouwen, vrouwen

die meestal naast hun part-time baan als schoonmaakster ook nog een huis-

houden hebben waarin soortgelijke taken verricht worden. In de voorlich-

tirrg zal derhalve niet alleen ingespeeld moeten worden op houdingen en

bewegingen in het werk, maar ook gewezen moeten worden op gelijksoorti-
ge verrichtingen thuis en het versterkende effect van een dergelijke dubbele

belasting;

- het opleidingsniveau van de meesten in deze schoonmaaksector is vrij laag

(lagere school of LBO) en derhalve zal de voorlichting op dat niveau afge-

stemd moeten worden, te lange zinnen, abstract taalgebruik, indirecte vra-
gen en dergelijke worden niet goed begrepen. Er zrl zeker niet alleen van

schÍiftelijke informatie gebruikt moet worden gemaakt, maar ook van au-

diovisuele middelen en directe mondelinge voorlichting. Daarbij moet geap-

pelleerd worden aan hun belevingswereld: De meeste respondenten hebben

'doorsnee'-gezinnen, dat wil zeggen man, vrouw en tlvee kinderen. Yoor-
lichting kan op gezinssituaties inspelen met voorbeelden over rugbelasting

thuis in herkenbare situaties die ook vergelijkbaar zijn met het schoon-

maakwerk dat beroepsmatig wordt uitgevoerd;

- veel mensen hebben rugklachten (of gehad) en kunnen zodoende ook in de

voorlichting aangesproken worden op dat gegeven. Bijvoorbeeld door in te

haken op hoe ze zich voelden toen ze rugklachten hadden, wat ze wel en

niet meer konden doen (vooral ook niet meer in hun vrije tijd). Dit laatste

7t



kan omdat bijna de helft van de respondenten die rugklachten hebben (ge-

had) aangeven daardoor activiteiten in het werk, maar vooral ook in hun

vrije tijd moeten beperken.

Voorlichtingskanaal

Over het voorlichtingskanaal is het volgende bekend:

- de voorlichting zou tijdens het werk door de leidinggevenden gegeven kun-
nen worden. De schoonmakers zeggen zich vrij veel van hen aan te trekken,

en ze geven ook aan dat de voorlichting die ze al kregen voornamelijk van

de leidinggevenden, afkomstig was, maar helaas nog niet in voldoende mate;

- de meeste (vooral vrouwelijke) schoonmakers halen hun informatie met

betrekking tot preventie van rugklachten e.d. vooral uit damesbladen, meer

specifiek uit Libelle, Margriet en Story. Een kleiner deel (met name man-

nen) leest dit in zogenaamde sportbladen. Dit betekent voor de voorlichting

dat deze doelgroep informatie aangeboden moet krijgen in dat soort bladen;

- schoonmakers die zelf rugklachten gehad hebben, hebben positievere attitu-
des ten aanzien van het voorkómen van rugklachten dan de schoonmakers

die geen rugklachten gehad hebben. Deze mensen kunnen een voorbeeld-

functie vervullen in de voorlichting en bij degenen die (nog) geen rug-
klachten gehad hebben benadrukken wat het belang is van de verschillende

maatregelen, immers zij zijn door ervaring rijker geworden;

- de schoonmakers hebben aangegeven dat zij zich het meeste aantrekken van

hun collega's als het gÍlat om het voorkómen van rugklachten. Van dit gege-

ven kan gebruik gemaakt worden voor de voorlichting door in groepsver-

band hen te wijzen op de juiste houdingen en bewegingen in het werk, op

de gevaren van verkeerde houdingen en bewegingen en de verantwoorde-

lijkheid om elkaar daarop te wijzen en in te ondersteunen. Dit zou vooraf,

bij de bespreking van de werkzaamheden of bij het invullen van het dien-

stenrooster, plaats kunnen vinden.

8.2 Inhoud van de voorlichting

Als het gaat om de preventie van beroepsgebonden rugaandoeningen van schoon-

maakpersoneel dient de voorlichting, zoals blijkt uit dit onderzoek, zich niet
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uitsluitend te richten op de schoonmakers zelf, maar ook op hun leidinggeven-

den, werkgevers en opleiders. Per doelgroep (van de voorlichting) wordt in het

navolgende aangegeven wat zij kunnen doen om rugklachten te voorkómen of te
verminderen. Daarbij worden niet alle mogelijke aspecten toegelicht (was niet

het doel van het onderzoek), maar worden enkele elementen die in de voorlich-

ting aan bod kunnen komen aangehaald. Yoor een zeer gedegen voorlichting

dienen alle gegevens over het werk, de taakuitvoeringen en knelpunten (ook in
gedrag) zeer systematisch doorlopen moeten worden, waarbij alle mogelijke op-

lossingen geopperd en kritisch bekeken moeten worden. Uiteindelijk kan dan een

keuze gemaakt worden voor de eenvoudigst en direct te implementeren verande-

ringen in gedrag en/of in de werksituatie/organisatie. Deze selecties zouden in
overleg met de betrokkenen (werknemers, werkgevers, leidinggevenden en oplei-

ders) tot stand moeten komen.

8.2.1 Voorlichting aan de schoonmakers

De inhoud van de voorlichting aan de schoonmakers zou bijvoorbeeld de volgen-

de elementen kunnen bevatten:

- de combinatie van thuis huishoudelijk werk met soortgelijke taken als in de

werksituatie is zwaar. Plan de huishoudelijke werkzaamheden niet net voor-

dat de werktijd begint, omdat dan een langdurige en zwaardere belasting

ontstaat, maar verdeel ze evenwichtig over de week en dag;

- een goede houding en beweging is van groot belang voor het voorkómen

van rugklachten en andere klachten (bijvoorbeeld van de nek en schouder).
rrVanneer er een gevoel optreedt dat er iets mis is (pijn, ongemak), wacht

dan niet te lang met advies vragen over bijvoorbeeld de manier van werken.

Vraag aan de leidinggevende (of anderen) op welke wijze het beste in die

specifieke situatie gewerkt kan worden om te voorkómen dat dergelijke
klachten verergeren of opnieuw kunnen optreden;

- probeer zoveel mogelijk afwisseling in de houding en beweging te brengen,

niet te lang bijvoorbeeld in een voorovergebogen houding staan. Zoek naar

steunpunten bij dergelijke houdingen. Probeer zelf zoveel mogelijk te be-

denken hoe de taak lichter kan worden door andere houdingen en bewegin-
gen aan te nemen;
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soms zijn slechts eenvoudige verbeteringen nodig om knelpunten in het

werk op te lossen, zoals bijvoorbeeld een emmeÍ op een stoel zetten zodat

niet meer zo diep gebukt hoeft te worden. Veel collega's hebben goede

praktische ideeën waar ook iets mee gedaan moet worden. Maak ze be-

spreekbaar, vÍaag hoe een ander in diezelfde situatie zo'n probleem zou

aanpakken. Doe een beroep op elkaar, bijvoorbeeld om zware dingen samen

aan te pakken;

zijn er ideeën over het verbeteren van materialen en dergelijke; uit deze

ideeën dan bij de leidinggevenden. Als wensen niet kenbaar gemaakt wor-

den kan er ook niets mee gedaan worden;

rugklachten en andere klachten van bijvoorbeeld nek en schouder zijn

meestal een gevolg van de arbeidssituatie (slechte materialen, tijdsdruk e.d.)

én van de wijze waarop de persoon zelÍ omgtat met bepaalde houdingen en

bewegingen in het werk. Bij het oplossen van het probleem zijn beide as-

pecten dan ook van belang. Dit vergt van de werkgever én van de werkne-

mers preventieve activiteiten.

8.2.2 Voorlichting aan de werkgevers

De werkgevers zijn degenen die aangesproken moeten worden u/anneer het gaat

om veranderingen die in de arbeidssituatie (de organisatie van het werk en de

arbeidsomstandigheden) aangebracht moeten worden om tot een vermindering

van de problematiek van het bewegingsapparaat te komen. De inhoud van de

voorlichting aan de werkgeveÍs zou bijvoorbeeld de volgende elementen kunnen

omvatten:

- het verminderen van de tijdsdruk; Dit aspect is zeer duidelijk naar voren

gekomen uit dit onderzoek en verdient de nodige aandacht te krijgen. Zo

kan bijvoorbeeld een andere werkverdeling gemaakt worden, zodat niet één

iemand 3 uur per etage of gebouw alle werkzaamheden verricht, maar dat

er in ploegjes voor I uur met gezamenlijke verantwoordelijkheid gewerkt

wordt. Meer personeel inzetten of minder strakke tijdslimieten afspreken

met opdrachtgevers etc.;

- verbeteringen in de materialen, bijvoorbeeld een langere stofzuigerbuis;
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8.2.3

meer rekening houden met de belemmeringen die de schoonmakers zelf in
hun werk aangeven om tot juiste houding- en bewegingen te komen;

een aantal schoonmakers weten niet waar ze de informatie vandaan moeten

halen over het voorkómen van o.a. rugklachten in het werk. Indien het gaat

om schoonmakers die meestal alleen werken (in zogenoemde sleutelpanden)

dient er vanuit de werkgever een andere wijze van informatie gegeven te

worden dan bijvoorbeeld via de voorlieden. Denk bijvoorbeeld aan een

regelmatig georganiseerd info-uurtje of aan een soort nieuwsblaadje dat

thuis bezorgd wordt.

Voorlichting aan de leidinggevenden

De leidinggevenden zijn degenen die tot nu toe blijkbaar de voorlichting geven.

Eén van hun taken is het instrueren van de schoonmakers over de wijze waarop

taken uitgevoerd moeten worden. Zoals naar voren komt uit de observaties kan

daar het een en ander aan veranderd worden en is het een kwestie van een juiste

keuze voor een bepaalde werkwijze die minder belastend is voor het bewegings-

apparaat. De inhoud van de voorlichting aan de leidinggevenden zou bijvoor-
beeld de volgende elementen kunnen omvatten:

- bij het stofzuigen kan het beste gewerkt worden met één hand aan de zuig-

buis en de slang om het middel;

- wissen kan het beste gebeuren door de wisser recht vooruit te duwen en in

lusvormige lange banen te vegen;

- bij moppen of dweilen dient extra aandacht besteed te worden aan het

rechtop lopen;

- bij het afnemen van meubilair en bij het reinigen van het toilet aanleren op

welke wijze de romp afgesteund kan worden met de hand als men voor-

overgebogen werkt;

- meer aandacht besteden aan de juiste til- en bukbewegingen in het werk;

- feedback geven over juiste houdingen en bewegingen in het werk.
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8.2.4 Yoorlichting aan de opleiders

Opleiders vervullen een belangrijke taak in de scholing van schoonmakers met de

daarbij behorende voorlichting en instructie over hoe bepaalde taken het beste

(veilig en gezond) uitgevoerd kunnen worden. De inhoud van de voorlichting aan

opleiders zou de volgende elementen kunnen omvatten:

- het kennisniveau van de respondenten is niet hoog. Met name kennis over

de anatomie/fysiologie van het bewegingsapparaat zou verhoogd kunnen

worden. Meer in het algemeen kan echter wel gesteld worden dat de voor-

lichting niet uitsluitend gericht moet zijn op het vergroten van de kennis,

maar meer op wat ze met die kennis kunnen doen en hoe dat te doen (trai-
ning dus). Meer weten (door middel van voorlichting) over hoe rugklachten

voorkómen kunnen worden is heel belangrijk, evenals meer training in goed

gebruik van de rug;

- instructie en voorlichting over het bewegingsapparaat koppelen aan de les-

sen waarin de werkwijze voor bepaalde taken aangeleerd wordt. Vooral

daarbij vertellen waarom het zo moet. Zowel de voordelen als de nadelen

van bepaalde houdingen en bewegingen zouden daarbij aan de orde gesteld

moeten worden. Bijvoorbeeld: als je een (zware) vuilniszak/emmer moet

tillen zak dan door de knieën; dit kost aanvankelijk meer energie (je bent

sneller moe) maar je krijgt daardoor niet zo snel een 'scheut' in je rug;

- laten voelen tijdens simulatie-werkzaamheden hoe een goede en een ver-

keerde houding of beweging voelt en de anderen laten observeren en vertel-

len wat zij vonden van de aangenomen houdingen en hoe het anders kan.

Participatie van de schoonmakers zelf bij de oplossingen is van groot be-

lang;

- schoonmakers (bijna de helft) vinden dat ze te weinig scholing hebben voor

de uitvoering van hun beroep; ga als opleiders eens na voor welke punten

dat geldt, mogelijk wat betreft de wijze waarop ze gezotd en veilig kunnen

werken;

- in het algemeen geldt dat er regelmatig feedback gegeven moet worden en

dat de voorlichting regelmatig herhaald dient te worden. Meer specifiek

voor de schoonmakers geldt dat dit via de opleidingen gedaan kan worden,

maar dat de leidinggevenden op de werkplek zelf de meest essentiële rol

daarin vervult. De aanbeveling die daaruit voortvloeit is dat de leidingge-
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vend€n in hun opleidingen onderwezen en getraind moeten worden in het

voorlichten van hun medewerkers over het voorkómen van rugklachten in
het werk. Ook dit valt dan onder het takenpakket van de opleiders die cur-
suss€n verzorgen voor leidinggevenden, zoals de vakopleiding voorman/

vïouw van de SYS of de kadercursussetr (midden en hoger) van de CECOS

(Centrale Commissie voor de opleidingen op het gebied van doelmatig

schoonmaakonderhoud).
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ALGEMENE INFORMATIE

Het doel van dit onderzoek

Dit onderzoek wordt verricht in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid, uitgevoerd door het NIPG/TNO te Leiden. De bedoeling van her

onderzoek is om te kijken hoe mensen met (lichamelijk) zwaar werk denken over het

voorkÓmen (vermijden) van rugklachten in het werk. Daarvoor is het belangrijk te

weten wat ze over hun werk en gezondheid (vooral de rug) te melden hebben.

Uiteindelijk wil de overheid (het genoemde ministerie) voorlichting gaan geven over hoe

zwaar werk en rugklachten die daardoor ontstaan voorkómen kunnen worden. Om te

weten te komen waarover die voorlichting dan zou moeten gaan, is dit onderzoek
ingesteld.

De vertrouweliikheid van de sesevens

Deze vragenlijst is anoniem, dat wil zeggen dat nergens uw naam, adres en dergelijke
ingevuld hoeft te worden. Daardoor kan niemand (ook niet uw werkgever) meer achter-
halen wie de vragenlijst heeft ingevuld. De gegevens van deze vragenlijsten worden

alleen gebruikt door het onderzoeksinstituut NIPG/TNO. Verder heeft niemand inzage in

de door u verstrekte gegevens.

In het uiteindelijke rapport dat er over dit onderzoek zal verschijnen is dan ook
niemand persoonlijk (ook niet het bedrijf waar de persoon werkt) te herkennen.

Na afloop van het onderzoek zullen de resultaten ervan aan u bekend gemaakt worden

middels een korte samenvatting.
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A.U.B. EERST DIT LEZEN!

Het invullen van de vraeenliist

Wij willen u vragen deze vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen. Als u de vragen op
uw gemak beantwoordt, zult u gemiddeld ongeveer een half uur nodig hebben.
De meeste antwoorden kunt u eenvoudig met ja of nee beantwoorden, bij sommige
vragen moet u een getal omcirkelen. Het is niet de bedoeling dat u lang over elke
vraag gaat nadenken. Probeer zo goed mogelijk alle vragen te beantwoorden.

VOORBEELD HOE TN TE VULLEN:

Heeft u nogal eens last van hooldpijn?

Zo ja, hoe vaak per week?

ja (X)t nee ( )2

0-5 keer ( )l
6-10 keer (X)2

meer dan 10 keer ( )3

Als u nogal eens last heeft van

aangegeven en beantwoordt dan

heeft, kruist u dan nee aan en

hoofdpijn, zet dan een kruisje zoals in dit voorbeeld

ook de vervolgvraag. Als u niet nogal eens hoofdpijrt
kunt u de vervolg-vraag overslaan. Tyyiifelt u. orobeer

verwerkt worden!
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ALGEMENE VRAGEN

t.

2.

Wat is uw leeftijd ?

Bent u een man of een vrouw ?

3. Welke nationaliteit heeft U ?

andere, namelijk

Hoe woont u? (meer antwoorden zijn mogetijk)

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
(uzelf meegerekend)

Welk onderwijs heeft u gevolgd (afgemaakt)?
(s.v.p. aankruisen wat het meest met uw opleiding overeenkomt)

....Jaar

man ( )l vrouw

Nederlandse
Spaanse
Turkse

alleen
met een partner

bij ouders (
met andere mensen (

met kinderen (

....... personen

)2

)l
)2
)3
)4

4.

)r
)l
)l
)l
)r

5.

6.

bijzonder lager onderwijs (BLO, ZMOK, ILO)
lager onderwijs (basisschool)
lager technische- of huishoudschool (LTS, LHNO, LEAO)
MAVO,(M)ULO
middelbaar beroepsonderwijs, middelbare technische school,
(MHNO, MTS, MEAO)
anders:

)r
)2
)3
)4

)5
)6

7. Heeft u nog bepaalde (aanvullende) kursussen gevolgd?

Zo ja, welke?

ja()l nee ( )2

(0/t)
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II VRAGEN OVER U}V 1YERK IN HET ALGEMEEN

l. Hoeveel jaar werkt u al als schoonmaker/ster?

2. Hoeveel uren per week werkt u als schoonmaker/ster?
(indien u niet iedere week evenveel werkt, gaat u dan uit van een gentiddelde)

minder dan l0 uur
l0 tot 15 uur
15 tot 20 uur
20 tot 25 uur
25 tot 30 uur

meer dan 30 uur

)r
)2
)3
)4
)5
)6

3. Op hoeveel dagen in de week werkt u?

4. Voor hoeveel werkgevers (verschillende schoonmaakbedrijven) werkt u?

5. Welke werktijden heeft u meestal?
(meer keuzes zijrt moseli jk)

dag(en)

s'morgens tussen 5.00 en 8.00 uur
overdag tussen 8.00 en 17.00 uur

s'avonds tussen 17.00 en 21.00 uur
anders, namelijk

)l
)l
)l
)l

6. Hieronder ziet u een lijst van taken die in uw werk kunnen voorkomen. Wilt u bij
iedere taak omcircelen of u die taak af en toe, vrij vaak of meestal uitvoert?

af en I vrij lmeestal
Y

l. stofzuigen
2. soppen (bureau's, tafels etc.)
3. moppen (vloeren)
4. vuilnis ophalen
5. toiletten/sanitair reinigen
6. machinaal schrobben /zuigen
7. andere taak.............
8 andere taak.............
9 andere taak.............

2
2
)
2
2
2
2
2
2

3

3

3

3

3

5

3

t
3
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7. Hieronder ziet u opnieuw de lijst van taken die in uw werk voorkomen. Wilt u nu
bij iedere taak die u wel eens doet het getal in de rij omcircelen dat het beste
weergeeft hoe zwaar u die taak voor uzelf vindt.

Deze taak is voor mij:

licht erg zwraÍ

l. stofzuigen
2. soppen
3. moppen
4. vuilnis ophalen
5. toiletten/sanitair reinigen
6. machinaal schrobben/zuigen
7. andere taak................
8. andere taak................
9. andere taak................

234567
234567
234567
234567
234567
234567
234567
234567
234567

8. Hoe kunnen de taken die u doet lichter gemaakt worden (verbeterd)?

l. het stofzuigen door:

2. het soppen door:

3. het moppen door:

4. vuilnis ophalen door:

5. toiletten/sanitair reinigen door:

6. machinaal schrobben/zuigen door:

7. andere taak,

8. andere taak,

9. andere taak,

(0/r)

(0/l)

(0/l)

(0/t)

(0/l)

(0/l)

(0/r)

(0/l)

(0/l)
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9.

10.

I l.

Werkt u weleens met een materiaal- of werkwagen?

Zo ja, kunt u die makkelijk verplaatsen?

Krijgt u regelmatig voorlichting of instruktie over hoe u
en gezond kunt werken?

Zo ja, wie geeft die instniktie?

Krijgt u specifieke voorlichting of instruktie over hoe u
met uw rug om kunt gaan?

Zo ja, van wie krijgt u dat?

ja()l nee(

ja()l nee(

veilig
ja()l nee()2

(0/r)

het beste
ja()l nee()2

(0/r)

)2

)2

12. Heeft u vroegeÍ andgr werk (dan schoonmaakwerk) gedaan?

Zo ja, welk werk?

en hoeveel jaar deed u dat werk?

13. Verrich u (niet betaald/betaald) huishoudelljk werk?

Zo ja, hoeveel uren per week besteedt u hieraan?

- ïrat doet u daarin zoal?

14. Doet u vrijwilligerswerk?

Zo ja, hoeveel uren per week bssteedt u hieraan?

- wat doet u daarin zoal?

ja()l nee()2

(0/t)

...........jaar

ja ( )l nee,( )2

.........uren

(0/l)

ja()l nee()2

,.........uren

(0/l)
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15. Heeft u nog ander betaald werk?

Zo ja, hoeveel uren per week besteedt u hieraan?

- wat doet u daarin zoal?

ja()l nee()2

...........uren

(0/l)
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III YRAGEN OYER U\Y WERKOMSTANDIGHEDEN

l. ls uw werk lichamelijk erg inspannend?

Is uw werk geestelijk erg inspannend?

ja ( )l nee

ja ( )l nee)

3a. Ligt het tempo of de drukte van het werk geregeld
behoorlijk hoog?

b. \Yerkt u geregeld onder tijdsdruk?
c. Moet u geregeld jagen om op tijd klaar te zijn?

4a. Heeft u geregeld problemen met het tempo of
de drukte van het werk?

b. Zou u het in het werk eigenlijk kalmer aan
moeten doen?

c. Is het werk voor u vaak te vermoeiend?
d. Heeft u voldoende aan de gewone rustpauzes?

5. Moet u in het werk vaak:
a. ingespannen kijken?
b. scherp luisteren?
c. veel onthouden?
d. erg gekoncentreerd bezig zijn?
e. erg nauwkeurig werk doen?

6. Heeft u in het werk veel hinder van:
a. lawaai?
b. gebrek aan frisse lucht?
c. droge lucht?
d. wisseling van temperatuur?
e. stank?

7a. Is uw werk meestal boeiend?
b. Heeft u in uw werk voldoende afwisseling?
c. Vindt u het werk te eenvoudig?
d. Heeft u voor dit werk genoeg scholing?
e. Heeft u meestal plezier in uw werk?

8a. Heeft u in uw werk voldoende zelfstandigheid?
b. Kunt u uw werk zelf indelen?
c. Kunt u uw werktempo zelf beïnvloeden?
d. Kunt u op ieder moment als u dat nodig vindt even

het werk onderbreken?
e. Heeft u tijdens het werk voldoende kontakten met anderen?
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ja(
ja(
ja(

ja(
ja(
ja(

(
(
(

ja ( )l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee
)l nee

nee
nee
nee
nee
nee

)l
)l
)l
)l
)l

)a
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

ja(
ja(
ja(

ja(
ja(

)2

)2

)2
)2
)2

)2

)2
)2
)2

)2
)2
)2
)2
)2

)2
)2
)2

)2
)2

)2
)2
)2
)2
)2

)2
)2
)2
)2
)2



9a. Wordt uw werk vaak belemmerd door onverwachte situaties?
b. Is uw werk doorgaans goed georganiseerd?
c. Kunt u voldoende overleggen over uw werk?
d. Wordt uw werk bemoeilijkt door afwezigheid van anderen?
e. \Yordt u in het werk geregeld gehinderd door gebreken in

het werk van anderen?

Werkt u onder goede dagelijkse leiding?
Ergert u zich vaak aan anderen op het werk?
Houdt de dagelijkse leiding voldoende rekening met
wat u zegt?

d. Yindt u de onderlinge sfeer op het werk goed?
e. Heeft de dagelijkse leiding een juist beeld van u

in uw werk?

Zijn er omstandigheden in het werk die een ongunstige
invloed hebben op uw privé-leven?
Vindt u dat het in orde is met de veiligheid in uw werk?
Zijn uw vooruitzichten bij deze werkgever goed?
Voelt u zich in dit bedrijf voldoende gewaardeerd?
Vindt u uw beloning in overeenstemming met het werk
dat u doet?

12. Moet u tijdens het werk vaak lang achtereen:
a. staan?
b. zitten?
c. lopen?
d. geknield of gehurkt werken?

l3a. Moet u tijdens uw werk vaak zware lasten duwen of trekken?
b. Moet u vaak grote kracht uitoefenen op gereedschappen ?

c. Heeft u in het werk te maken met duidelijk voelbare
mechanische trillingen of schokken?

d. Moet u vaak plotselinge, onverwachte bewegingen maken?
e. Moet u vaak ver reiken met uw armen of handen?
f. Komt het voor dat u tijdens uw werk uitglijdt of valt?

l4a. Moet u vaak korte, maar maximale krachtsinspanningen
leveren?

b. Moet u vaak in ongemakkelijke houdingen werken?
c. Moet u zich vaak in allerlei bochten wringen

om uw werk te kunnen doen ?

d. Heeft u in het algemeen voldoende ruimte om u heen
om uw werk goed te kunnen doen?

Ja
ja
ja
ja

ja
ja

ja
ja

ja

Ja
ja
ja
ja

ja

ja
ja
ja
ja

Ja
ja

ja
ja
ja
ja

Ja
ja

ja

ja

)r
)r
)r
)r

nee
nee
nee
nee

I 0a.
b.
c.

ja ( )l nee

nee
nee

nee
nee

)l nee

)r
)r

)r
)r

I la.

b.

d.
e.

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l
)l
)l
)r

)l
)l

)l

)l nee

nee
nee
nee
nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

nee
nee

\2

)2
)2
)2
)2

)2
)2

)2
)2

)2

)2

)2
)2
)2
)2

)2

)2
)2
)2
)2

)2
)2

)2
)2
)2
)2

)2
)2
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15. Al met al, vindt u nu zelf dat u goed, redelijk, matig
of niet goed zit met uw werk?

l6a. Doet u werk waarbij
moet bukken?

u vaak (dat wil zeggen meer dan 15 keer per uur)

l6b. Heeft u moeite met bukken?

l7a. Doet u werk waarbij u
draaien met de rug?

goed
redelijk

matig
niet goed

af en toe of nooit
niet dagelijks, maar wel regelmatig

iedere dag, minder dan de helft van de werktijd
iedere dag, meer dan de helft van de werktijd

ja ( )l nee

vaak (dat wil zeggen meer dan 15 keer per uur) moet

af en toe of nooit ( )t
niet dagelijks, maar wel regelmatie ( )2

iedere dag, minder dan de helft van de werktijd ( )3
iedere dag, meer dan de helft van de werktijd ( )4

)l
)2
)3
)4

)r
)2
)3
)4

)2

l7b. Heeft u moeite met draaien met de rug?

l8a. Doet u werk waarbij u vaak (dat wil zeggen meer dan
bukken met gedraaide rug?

ja()l nee()2

15 keer per uur) moe

af en toe of nooit
niet dagelijks, maar wel regelmatig

iedere dag, minder dan de helft van de werktijd
iedere dag, meer dan de helft van de werktijd

l8b. Heeft u moeite met bukken met gedraaide rug? ja ( )l nee

l9a. Doet u werk waarbij u de rug minuten lane voorovergebogen moet houden?

af en toe of nooit
niet dagelijks, maar wel regelmatig

iedere dag, minder dan de helft van de werktijd
iedere dag, meer dan de helft van de werktijd

l9b. Heeft u moeite met een voorovergebogen houding van de rug? ja()l nee( )2

et

)r
)2
)3
)4

)2

)l
)2
)3
)4
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20a. Doet u werk waarbij u de rug minuten lane gedraaid moet houden?

af en toe of nooit
niet dagelijks, m.aar wel regelmatig

iedere dag, minder dan de helft van de werktijd
iedere dag, meer dan de helft van de werktijd

20b. tÍeeft u moeite met het gedraaid houden van de rug? ja ( )l nee

2la. Doet u werk waarbij u vaak (dat wil zeggen meer dan 15 keer per uur) moet
tillen of sjouwen?

af en toe of nooit
niet dagelijks, maar wel regelmatig

iedere dag, minder dan de helft van de werktijd
iedere dag, meer dan de helft van de werktijd

2lb. Heeft u moeite met tillen of sjouwen? ja ( )l nee

)l
)2
)3
)4

)2

)l
)2
)3
)4

)2
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IV YRAGEN OVER U\Y GEZONDHEID

l.

2.

Wat is uw gewicht?

\Yat is uw lengte?

3. Hebt u de laatste tijd gezondheidsklachten?

Bent u de afgelopen zes maanden naar de dokter geweest?
(geen sportkontrole)

5. Bent u nu onder behandeling van een arts?

......kiIo (ongeveer)

........cm (ongeveer)

ja()l nee()2

ja()l nee ( )2

ja()t nee()2

ja()l nee ( )2

ja()l nee()2

ja()l nee()2

4.

Bent u de afgelopen zes maanden wel eens van
werk thuisgebleven wegens ziekte of ongeval?

7. Gebruikt u geregeld medicijnen?

8. Rookt u?

9. Beoefent u lichamelijk inspannende sport(en)?
(dus niet schaken, dantnten, vissen enzovoorts)

Zo ja - hoeveel uur gemiddeld per week?

uw

ja()l nee()2

..... uur per week

- welke sport(en)? (0/l)
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10. Heeft u andere lichamelijk inspannende aktiviteiten in uw
( bijvoorbeeld tuinieren. wandelen, /ietsen)

Zo ja - hoeveel uur gemiddeld per week?

vrije tijd?
ja()l nee()2

.......uur per week

- welke aktiviteiten? (0/l)

11. Hoe is naar uw mening op dit moment uw lichamelijke konditie?
goed ( )l

redelijk ( )2
matig ( )3
slecht ( )4

t2. Voelt u zich vaak gespannen?
Bent u vaak nerveus?
Yoelt u zich vaak gejaagd?
Bent u na het werk vaak erg moe?
Bent u vaak moedeloos?
Staat u geregeld moe op?

ja
ja
ja
ja
ja
ja

Ja

ja
ja
ja
ja

)l nee ( )2
)l nee ( )2
)l nee ( )2
)l nee ( )2
)l nee ( )2
)l nee ( )2

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

)l nee

13. Heeft u rugklachten gehad de afgelopen 12 maanden? la )l nee

Zo ja - hoeveel ziektedagen heeft u daardoor
in de afgelopen l2 maanden gehad?

helemaal geen
minder dan I week

I tot 2 weken
3 tot 4 weken

langer, namelijk.....

)2

14. Let u bij uw werk speciaal op (goed gebruik van) uw rug?

Zo ja - omdat u bang bent rugklachten te krijgen?
- omdat u al eens rugklachten gehad heeft?
- omdat u bang bent oonieuw rugklachten te krijgen?
- omdat u mensen kent met rugklachten?

)l
)2
)3
)4
)5

)2

)2
)2
)2
)2
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In het hieronder staande figuurtje zijn de diverse lichaamsdelen
een paar vragen gesteld worden.

SC|OTJOERS

RUO (8OVEH)

í ' ÉBOOEH

RUO (ONOERI

POLSEN/HAXOEN

HÉUPÉN/OU€II

EXXELS/VOETEI'

b.

Heeft u ooit last (pijn, ongemak) gehad onder in uw rus?

Zo ja Heeft u de afgelopen l2 maanden last gehad?
Heeft u de afgelopen 7 dasen last gehad?
Heeft u oo dit moment last?

Heeft u vanwege deze klachten uw aktiviteiten moeten
beperken in de afgelopen l2 maanden:
- in uw werk?
- in uw vriie tiid?

Heeft u vooral last bij bepaald werk?

aangegeYen lYaaroYer

15. ja()l

ja()l
ja()l
ja()l

nee (

nee (

nee
nee

)2

)2
)2
)2

)2
)2

)2

ja ( )l nee
ja ( )t nee

ja ( )l nee

Zo ja, bij welk werk? (0/l)
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16. IIecft u de,4fgelopen 12 maanden
(meer antwoorden zijn mogelijk)

- uw nsk
- uw schouders
- uw ellebogen
- uw polsen/handen
- boven in uw rug

last (pijn, ongemak) gehad van:

Ja
ja
ja
$
ja
ja
ia
ja

)l
)l
)l
)l
)l
)l
)1

)1

t7.

uw heuperr
uw knieën
uw enkels/voeteu

Bent of wordt u behandelfr \vegeos:
(meer antwaorden zijn ma.eelíjk)

spit, hernia of andere rugaandoeningen?
nekaandoeningen?
schouderaandoeningen?

andere spiEr- of gewrichtsaandoeningen?
Za 1a, welke?

ja()t
ja()l
ja()l

ja()l
(0/l)
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Y VRAGEN OYER OPVATTINGEN, GEDRAG EN KENNIS

1. Hoe denkt u dat rugklachten in het algemeen voorkómen (vermeden) kunnen
worden?

helemaal
mee
eens

mee
eens

weet
niet

niet
mee
eens

helemaal
niet
mee eens

2. door zware dingen te tillen | 2 3 4 5

met meer personen

3. door zo kort mogelijke tijd
in voorovergebogen houding
te werken

l. door de last dicht bij het
lichaam te houden

l3.als het werk meer gewaardeerd
zou worden

r2345

r2345

t2345

4. door het hebben van een goede
conditieenspierkracht I 2 3 4 5

5. door je rug in je vrije tijd
rusttegunnen I 2 3 4 5

6. door in een rustiger tempo te
werkenl2345

7. door het verbeteren van de ar-
beidsomstandigheden (bij v.
materialen)12345

8. door meer toezicht van de leiding
op verkeerde houdingen en
bewegingenl2345

9. door meer te weten (voorlichting)
over hoe rugklachten voorkómen
kunnenworden | 2 3 4 5

lO.door training in het goed ge-
bruikenvanderug | 2 3 4 5

ll.als het werk minder spanningen
zouveroorzaken I 2 3 4 5

l2.als het privé leven minder
spanningenzouveroorzaken I 2 3 4 5

r04



Zelf nog een andere mening invullen:

14. r2345

2. Hoe belangrijk vindt u deze zaken voor het voorkómen (vermijden) van rugklach-
ten bij uzelf?

heel
belang-
rijk

belang-
rijk

beetje
belang-
rij k

niet
belang-
rijk

weet
niet

l. de last dicht bij mijn
lichaamhouden I 2 3 4 5

2. zware dingen tillen met
meerpersonen I 2 3 4 5

3. zo kort mogelijke tijd in een
voorovergebogenhoudingwerken | 2 3 4 5

4. het zorgen voor een goede
conditieenspierkracht | 2 3 4 5

5. mijn rug rust geven in mijn
vrijetijd I 2 3 4 5

6. in een rustiger tempo werken I 2 3 4 5

7. een verbetering van de arbeids-
omstandigheden(materialen) I 2 3 4 5

8. meer toezicht van de leiding op
verkeerde houdingen en
bewegingenl2345

9. meer weten (voorlichting) over
hetvoorkómenvanrugklachten | 2 3 4 5

l0.meer training voor het goed
leren gebruiken van je rug I 2 3 4 5

ll.minder spanningen door het werk | 2 3 4 5

l2.minder spanningen door het
privéleven I 2 3 4 5

l3.meer waardering van het werk I 2 3 4 5
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3. Zijn er nog andere zaken die u belangrijk vindt bij het
voorkómen van rugklachten bij uzelf? ja ( )l nee ( )2

Zo ja, welke? (0/l)

4. Heeft u in uw werk te maken met een voorvrouw of voorman? ja ( )l nee ( )2
(Zo nee, ga dan verder rnet vraag 5)

Zo ja, hoe belangrijk vindt de voorriran/vrouw volsens u:

heel
belang-
rijk

belang-
rijk

beetje
belang-
rijk

niet
belang-
rul(

weet
niet

l. zware dingen tillen met
meerpersonen I 2 3 4 5

2. in een rustiger tempo werken I Z 3 4 5

3. toezicht op houding
enbewegingen | 2 3 4 5

4. het voorkómen van rugklachten I 2 3 4 5

5. het verbeteren van de arbeids-
omstandighedenl2345

6. kennis en training om rug-
klachtentevoorkómen I 2 3 4 s
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5. Werkt u samen met een of meer collega's in uw werk? ja ( )l nee ( )2
(Zo nee, ga dan verder met vraag 6)

Zo ja, hoe belangrijk vinden, volsens u, uw collega's:

heel
belang-
rijk

belang-
rij k

beetJe
belang-
rijk

nlet
belang-
rijk

weet
niet

l. zware dingen tillen met
meerpersonen I 2 3 4 5

2. in een rustiger tempo werken I 2 3 4 5

3. toezicht op houding
enbewegingen | 2 3 4 5

4. het voorkómen van rugklachten I 2 3 4 5

5. het verbeteren van de arbeids-
omstandighedenl2345

6. kennis en training om rug-
klachtentevoorkómen I 2 3 4 5

6. Heeft u in uw werk te maken met een projectleider? ja ( )l nee ( )2
(Zo nee, ga dan verder met vraag 7 )

Zo ja, hoe belangrijk vindt uw projectleider volsens u:

heel
belang-
rijk

belang-
rijk

beetje
belang-
rijk

niet
belang-
rijk

weet
niet

7. zware dingen tillen met
meerpersonen I 2 3 4 5

2. in een rustige tempo werken I 2 3 4 5

3. toezicht op houding
enbewegingen I 2 3 4 5

4. het voorkómen van rugklachten I 2 3 4 5

5. het verbeteren van de arbeids-
omstandighedenl2345

6. kennis en training om rug-
klachtentevoorkómen I 2 3 4 5

107



7. Zijr. er nog andere mensen die een mening hebben over hoe É

rugklachten kunt voorkómen?
Zo ja, wie zijn dat dan?

ja()l nee()2
(0/l )

het voorkómen van rugklachten?
ja()l nee()2

8. Leest u wel eens iets over rugklachten of over

9.

Zo ja, waarin (welk blad of tijdschrift) leest u dat? (0/l)

van rugklachten op het werk, hoeveel trekt u zich

veel wel iets rilernrg niets niet
aanwezig

Als het gaat om het voorkómen
dan aan van de mening van:

- uw voorvrouw/man
- uw collega's
- uw projectleider
- anderen, namelijk

l0a. Bent u van plan om zware dingen met meer personen te tillen?

b. Zijn er belemmeringen waardoor u dit niet kunt doen?
Zo ja, wat zijn die belemmeringen?

lla. Bent u van plan te zorgen vooreen goede conditie en spierkracht?.
Ja

b. Zijn er belemmeringen waardoor u dit niet kunt doen? ja
Zo ja, wat zijn die belemmeringen?

45
45
45
45

2
2
2
2

ja

ja

J
5

3

J

)l nee ( )2

)l nee ( )2
(0/t)

)l nee ( )2
)l nee ( )2

(0/l)
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l2a. Bent u van plan te vragen naar informatie over hoe u rugklachten
kunt voorkómen? ja ( )l nee ( )2

b, Zijn. er belemmeringen waardoor u dat niet kunt doen? ja ( )l nee ( )2
Zo ja, wat zijn die belemmeringen? (0/l)

l3a. Bent u van plan meer rust te nemen in de vrije tijd (voor de rug)?
ja()t nee()2

b. Zijn er belemmeringen waardoor u dat niet kunt doen? ja ( )l nee ( )2
Zo ja, wat zijn die belemmeringen? (011)

l4a. Bent u van plan in een rustiger tempo te werken?

b, Zijn er belemmeringen waardoor u dat niet kunt doen?
Zo jz, wat zijn die belemmeringen?

ja()l

ja()l

nee ( )2

nee ( )2
(0/t)
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l5a. Wat bent u nog meeÍ van plan te doen om bij uzelf rugklachten te voorkomen?
(011)

b. Zijt er belemmeringen w.Íiardoor u deze plannen/voorngmons
niet kunt uitvoeren? ja ( )l nee ( )2
Zo ja, wat zdn die belemmeringen? (01,1)

16. \Vat doet u werkelijk orn rugklaehten te voorkómen (v€rmijden)?:

altijd vaak SOInS zelden nooit

l. tilt u zware dingen met meer
personen? 12345

2. vraagt u om informatie over het
voorkómenvanrugklachten? I 2 3 4 5

3. nee,mt u voldoende rust voor uw rug
inuwvrijetijd? I 2 3 4 5

4. doet u iets aan uw conditie en
spierkracht?12345

5. werkt u in een .rustig femp§? I 2 3 4 5

17. Wat weet u over het voorkomeÍl van rugklachten?

l. lVelke van de volgende drie aetiviteiten is het meest belastend (zwaar) voor de
rug?

flink doorstappen ( )l
een emmer van l0 kg optillen ( )2

ee.Ir emmer van l0 kg vasthouden met uitgestrekte armen ( )3
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5. Welke van de onderstaande situaties geeft het minste kans op rugletsels?

minste kans in situatie I ( )l
minste kans in situatie 2 ( )2

situatie I

6. \Yelke van

situatie I

situatie 2

deze situaties geeft de minste kans op rugletsels?

minste kans in situatie I
minste kans in situatie 2
minste kans in situatie 3

situatie 2

( )l
()2
()3

t12
situatie 3



18. Wat zijn volgens u
kunnen voorkómen

(Het gaat er dus om

l. (0/l )

(0/l)

(0/l)

19. Heeft u nog andere opmerkingen? (0/r

20. Tot slot:
HOE MOEILIJK YOND U DEZE VRAGENLIJST?:

heel moeilijk
moeilijk
beetje moeilijk
niet moeilijk
gemakkelijk

U bent nu klaar met het invullen van de vragenlijst.
Wilt u controleren of u eeen vraeen of oasina's heeft overqeslaeen?

HARTELIJK BEDANKT YOOR UW MEDEWERKING !

de belangrijkste maatregelen die rugklachten in uw beroep
of verminderen (graag minstens drie maatregelen noemen)?
welke verbeteringen in het werk aangebracht moeten worden)

2.

J.

)r
)2
)3
)4
)5

r3





BIJLAGE 2a

VAG-gegevens van schoonmaakpersoneel

en een referentiebestand
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VERGELIJKING MET GEGEVENS VAN EEN REFERENTIEBESTAND

Een vergelijking van de voorgaande gegevens van de schoonmakers met een

referentiebestand, bestaande uit voornamelijk mannelijke werknemers van tien

bedrijven (overheidsorganisaties, reinigings- en vervoersbedrijven, drukkerijen ,

bouw- en constructiebedrijven: n = ! 6235) levert de volgende resultaten op (zie

voor een volledig overzicht bijlage l).
Ook nu valt op dat schoonmakers (met name de mannen) vinden dat ze te weinig

scholing hebben voor het werk dat ze moeten doen, dit geldt in iets mindere

mate ook voor de vrouwen. Hierover is in het voorgaande al iets opgemerkt.

De vrouwen klagen meer dan de referentiegroep dat het werk onvoldoende af-
wisseling biedt en vinden het werk beduidend minder boeiend. Dit kan in de

eerste plaats te maken hebben met de aard van het schoonmaakwerk en tevens

met het feit dat de meeste van hen ook thuis nog huishoudelijk werk verrichten,

hetgeen een behoorlijke overeenkomst vertoont met het werk dat ze beroepsma-

tig uitvoeren. Dit komt niet in die mate voor bij andere beroepen.

Opvallend veel klachten zijn er bij de schoonmakers over het feit dat het werk

lichamelijk erg inspannend is (63,1o/o respectievelijk 6l% tegenover 35,50/o van de

referenten). Dit duidt erop dat het werk als fysiek zwaaÍ aangeduid zou mogen

worden (in ieder geval in de beleving van de schoonmakers). Vrouwen scoren

tevens hoger op de klachten over het werken onder tijdsdruk (670/o) en geven

meer aan dat het werk vaak te vermoeiend is. Zowel de mannelijke als vrouwe-

lijke schoonmakers vinden dat ze het in het werk eigenlijk rustiger aan zouden

moeten doen. Ze klagen beiden ook meer dan de referentiegroep dat ze zich vaak

gejaagd voelen.

Schoonmakers hebben blijkbaar ook vaker last van droge lucht, maar wel minder

hinder van lawaai bijvoorbeeld. Dit laatste is niet verwonderlijk gezien het feit
da;t ze in kantoorachtige gebouwen werken en zelden met machines.

Schoonmakers vinden hun werk beter georganiseerd dan de referentiegroep,

hoewel de mannen wel meer dan de referentiegroep aangeven de nodige hinder

te ondervinden van onverwachte situaties, gebreken in het werk van anderen en

afwezigheid van anderen. Vrouwen wijken op deze punten niet zo af van de

referentiegroep.

Verder zijn de schoonmakers in vergelijking tot de referentiegroep positiever

over hun leidinggevenden. Ze vinden dat de dagelijkse leiding meer rekening

ll9



houdt met wat zij zeggen dan de referenten. Boveudien voelen ze zich beduidend

meer gowaardeerd in het bedrijf dan dit bij de refeienten het geval is (80,6% en

78,6% tegenover 55,8%). Tot slot zien zij ook meer vooruitzichten bij hun werk-
gever (85,3% en 80,6% tegenover 60,7%).
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BIJLAGE 2b

YAG-gegevens yan mannelijke schoonmakers jonger

dan 35 jaar en van een vergelijkbare referentiegroep
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Omdat niet zeker is of dit wel een goede vergelijking is wat betreft leeftijds-
groep en geslacht (de gemiddelde leeftijd in de schoonmakersgroep is vrij laag

en het zijn vooral vrouwen), is ook nog gekeken naar een meer specifieke groep,

namelijk alleen de mannen jonger dan 35 jaar (alleen mannen, omdat de referen-

tiegroep te weinig vrou\À/en bevatte). Deze vergelijkende gegevens zijn in bijlage

2 weergegeven. Hierbi j zijn uit beide bestanden, onderzoeks- en referentiegroep,

alleen de mannen jonger dan 35 jaar met elkaar vergeleken. Daarbij komen in

vergelijking tot de voorgaande verschillen de volgende verschillen naar voren.

Ook nu nog vinden de schoonmakers veel meer dan de referenten dat ze te wei-

nig scholing hebben voor hun werk (53,60/o tegenover 12,50/0).

Het werk wordt door deze groep mannelijke schoonmakers nog zwaarder aange-

duid dan voorheen, 71,80/o vindt het werk lichamelijk erg inspannend tegenover

40,10/o van de referentiegroep. Dit geldt ook voor het feit dat ze het werk vaak

vermoeiend vinden, meer problemen met het tempo of de drukte van het werk

hebben, vinden dat ze eigenlijk rustiger aan zouden moeten doen, zeggen meer

gespannen en gejaagd te zijn.

Tevens vinden ook deze jonge mannelijke schoonmakers meer dan hun referen-

ten, dat het werk vaak belemmerd wordt door onverwachte situaties, dat ze gere-

geld gehinderd worden door gebreken in het werk van anderen en dat het werk

vaak bemoeilijkt wordt door afwezigheid van anderen. Daarbij ergert de helft
zich aan anderen op het werk (tegenover 36,40/o bij de referenten).

Ondanks alle problemen/klachten zijn zij echter, meer dan de referenten, van

mening dat ze in het bedrijf voldoende gewaardeerd worden en goede vooruit-

zichten hebben bij hun werkgever.
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BIJLAGE 3

Resultaten vragenlijst'schoonmakers'
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DEEL 1 Algemene gegevens

Tabet 1 .1 Leefti jd respondenten

Ieefti jdsktasse frequentie percentage

15 - 19 jaar
2O - 29 jaar
30 - 39 jaar
40 - 49 jaar
50 - 59 jaar

16
114
121
83
15

1,5
32,7
34,7
23,8
4,3

totaaI 349 100

Tabet 1.2 ceslacht respondenten

gestacht frequent i e percentage

man
vroult
geen antroord

107
241

1

30,7
69,'l
0,3

totaa I 349 100

Tabet 1.3 llationaliteit

nationaliteit f requent i e percentage

Nedertands
Spaans
Turks
Anders

315
5

6
23

90,3
1,4
1,7
6,6

totaa I 349 100

Tabet 1.4 lloonsituatie (rneer antwoorden mogel,ijk)

roonsi tuat i e f requent i e percentage

at Ieen
met een partner
bij ouders
met andere mensen
rpt kinderen

40
241
30
6

Í88

11 ,5
69,1
8,ó
1,7

53,9

t29



Tabet 1.5 Omvang huishouden

Personen frequent i e percentage

1-?
3-4
5-6
7 en meer
geen antroord

92
204
43

3
7

?6,4
58,4
12,3
0r9
2r0

totaal 100349

Tabet 1.ó Opteidingsniveau

opteiding frecpentie percentage

bi jzonder tager onderri js
tager onderrijs
Iagere technische of huishoudschooI
il4v0, (t4)ULo
middelbaar beroepsonderri js,
middeIbare technische schooI
anders
geen antnoord

10
54

186
56

13

28
2

?,9
1 5,5
53,3
't6,0

3r7
8,0
0,ó

totaaI 349 100

TabeL l.7 Cursussen (aanvultend)

f requent i e percentage

Ja
Nee
Geen antHoord

131

194
24

37,5
55,6

619

totaaI 't 00349
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Deel 2 lilerk in het algemeen

TabeL 2.l tJerkervaring ats schoorrnaker/ster

rerkervaring frequentie percentage

0- 4jaar
5- 9jaar

10 - 14 jaar
15 - 19 jaar
2O'24 jaar
25 - 30 jaar

208
79
40
10
9
3

59,6
22,6
1'l ,5
2,8
2,7
0,9

100349totaa I

Tabet 2.2 l,lerkuren per xeek

werkuren f requent i e percentage

<10
10-í5
15 - 20
20-25
25-30
>30
geen antHoord

25
71

45
36
33

131
8

7,2
20,3
12,9
10,3
9,5

37,5
2,3

totaa I 349 100

Tabet 2.3 Aantal Herkdagen per Heek

Herkdagen frequent i e percentage

?
5
4
5

6
7

geen antHoord

?
4
4

503
17
17
2

0,6
1,1
1,1

86,8
4,9
4,9
0,6

totaa I 349 100

Tabet 2.4 Aantat werkgevers

rerkgevers frequent i e percentage

1

z
3
>3

geen antroord

312
20
3
2

12

89,4
517
0,9
0,ó
3r4

totaal 349 100
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ïabet 2.5 llerktijden

rerkt i jden frequent i e percentage

05.00 - 08.00 uur
08.00 - 17.00 uur
17.00 - 21.00 uur
anders

85
217
177
39

24,4
62,2
50,7
11 ,2

Tabet 2.6 Voorkomende taken in het nerk (meer antHoorden mogetijk)

taken af en toe vrij vaak rpestal

stofzuigen
sopPen
Ínoppen
wi lnis ophalen
ti otetten/sani tai r
machinaat schrobben
andere taak (58)

138
178
155
163
177
40
63

81

83
91
T3

70
55
29

92
51
65
55
52

115
12

(26,4)
<14,6)
(18,ó)
( 15,8)
(14,9,
(33,0)
( 3,4)

(23,2,
(23,8)
(26,1)
(20,9)
(20,1 )
( 15,8)
( 8,3)

(39, 5 )
(51 , o)
<44,4,
<46,7,
(50,7)
(11,5)
( 18,1 )

Tabel. 2.7 ZHaarten van de taken in het nerk

taken L icht tanet i jk beetje niet beetje tametijk erg zxaar

22
5

18
38

9
36
11

54 54 25 17
392011?
62 59 19 19
50 39 27 21

7047179
23 44 20 28
810718

8ó 58
142 88
62 67
69 40
79 68
26 37
18 24

stofzuigen
soppen
nx,ppen
vuitnis ophaten
toi tetten,/sani tai r
machinaaI schrobben
andere taak (52)

Tabet 2.8 lrlet materiaatuagen xerken

materiaalragen frequent i e percentage

Ja
nee
geen antroord

makketi ik te verotaatsen
ja
nee
geen antroord

282
37
30

253
32
&

80,8
10,6
816

72,5
9r2

18,3

r32



Tabet 2.9 Krijgt regetmatig voortichting over veitig en gezond rerken

voortichting frequentie percentage

ja
nee
geen antroord

119
223

7

34,1
63,9
2rO

totaal 349 Í00

Tabel 2.10 Krijgt specifieke voortichting over «xngaan met de rug

rugvoortichting frequent i e percentage

Ja
nee
geen antHoord

97
237
t5

27,8
67,9

4r3

100349totaa I

TabeL 2.11 vroeger ander rerk gedaan

ander rerk gedasn frequentie percentage

Ja
nee
geen antroord

?78
65

6

79,7
18,6
1,7

totaa I 349 100

Tabel, 2.11c Hoveel jaar dat ander Herk gdaan?

Varieert van 0 tot 35 jaar.

Tabet 2.'12 Verricht (niet of rel betaatd) huishoudel,ijk rerk

huishoudel,ijk rerk frequentie percentage

Ja
nee
geen antlroord

228
109

12

65,3
31 ,?
3,4

totaa I 349 '100
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Tabet 2.13 Hoeveet uren per reek huishordetijk rerk?

uren huishoudeti jk rerk frequent i e percentage

1- 4r.rur
5- 9uur

10 - 14 r.ur
15-19ur
20 - 24 t.r.tr
25 - 29 uur
30 - 39 uur
> 40 uur
geen àntxq)rd

19
21

27
20
3l
í3
19
22

1n

514
6r0
7,8
5,9
8r9
3,7
5,4
613

50,7

totaa I 349 100

Tabet 2.14 Verricht vrijriLtigersrerk

vrijwittigersrerk frequent i e percentage

ja
nee
geen antroord

53
305

11

915
87,4
3,2

totas I 319 100

ïabet 2.14b Hoeveet uren per xeek vrijrilligersrerk?

uren vri jri I t igersrerk frequent i e percentage

1- 4uur
5- 9uur

10 - 15 uur
geen antHoord

14
9
6

320

4,0
2,6
1,7

91 ,7

totaat 349 100

Tabet 2.15 Heeft nog ander betaatd renk

arder Herk frequent i e percentage

Ja
nee
geen antroord

35
303

Í1

10,0
&,8
312

totaal 100349
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Tabet 2.15b Hoeveel unen per reek ander Herk?

uren ander lerk frecnrntie percentage

l.4ur
5- 9wr

Í0-14wr
15-19trtr
50-40wr
geen antroord

5
8
5
3

t5
317

114
213
0r9
0r9
3r7

90,8

135



DeeI 3 Werkomstandigheden

Tabel, 3.1

Ja

Herkomstandi gheden freq. perc. freq. perc.

1. llerk tichameiijk inspannend
2. llerk geestetijk inspannend
3. Teopo/drukte van het rerk geregetd te hoog
4. tlerkt onder tijdsdruk
5. iloet geregeld jagen orn op tijd klaar te zijn
ó. Heeft geregetd probtemn met teÍnpo,/drukte van het Herk
7. Zou eigenl,ijk katmer aan moeten doen in het rerk
8. Herk vaak te vermoeiend
9. Heeft votdoende aan geHonè rustpauzes

10. iloet vaak ingespannen kijken
Í1. i{oet vaak scherp tuisteren
12. itoet vaak veel onthouden
13. Iiloet vaak erg geconcentreerd bezig zijn
14. l,loet vaak erg naurkeurig rerk doen
15. Heeft veel hinder van tawaai
16. Heeft veel hinder van gebrek aan frisse lucht
17. Heeft veel hinder van droge lucht
18. Heeft veet hinder van risseting van terperatuur
19. Heeft veet hinder van stank
20. Het werk is meestal boeiend
21. Heeft in het rerk voldoende afrisseling
22. Vindt het rerk te eenvoudig
23. Heeft voor dit rerk genoeg schoting
24. Heeft neestal ptezier in het *erk
25. Heeft votdoende zetfstandigheid in het xerk
2ó. Kan het l,erk zetf indeten
27. Kan het eigen rerktenrpo beïnvtoeden
28. Kan op ieder zonodig moment rerk even onderbreken
29. Heeft tijdens het rerk votdoende contacten

rct anderen
30. llerk rordt vaak betenmerd door onverwachte situaties
31. Llerk is doorgaans goed georganiseerd
32. Kan votdoende overteggen over het werk
33. Ilerk rordt bemoeitijkt door afwezigheid van anderen
34. Llordt geregetd gehinderd door gebreken in

lerk van anderen
35. tJerkt onder goede dagetijkse teiding
3ó. Ergert zich vaak aan anderen op het rerk
37. Dagetijkse teiding houdt votdoende rekening

met Hat u zegt
38. ondertinge sfeer op het Herk is goed
39. Dasetijkse leiding heeft goed beetd van u in ur rerk
40. mstandigheden in het l,erk met ongunstige

invtoed op het privé-leven
41. De veiLigheid in het werk is in orde
42. De vooruitzichten bij deze rerkgever zijn goed
43. Voett zich votdoende geuaardeerd in dit bedrijf
44. Betoning is in overeenstenming Ínet het verrichte

rerk
45. Tijdens het rerk vaak lang achtereen staan
4ó. Tijdens het rerk vaak lang achtereen zitten
47. Tijdens het werk vaak lang achtereen lopen

209 59,9
14'.1 40,4
238 68,2
214 61 ,3
214 61 ,3
97 27,8
173 49,6
116 33,2
219 62,8
70 20,1
70 20,1

153 43,8
203 58,2
268 76,8
55 15,8
142 10,7
190 54,4
176 50,4
111 31,8
161 46,1
250 71,6
99 28,4
178 5'l , o
322 92,3
328 94,0
262 fr,1
238 68,2
1U 52,7

8,9
53,6
73,1
fr,1
48,4

42,7
64,5
35,8

B16
77,9
71 ,3

22,9
71 ,3
77,7
72,5

161 46,1
232 6,5
26 7,4

504 87,1

131 37,5
192 55,0
88 25,2

118 33,8
124 35,5
242 69,3
153 43,8
210 60,?
100 28,7
256 8,4
?58 8,9
177 50,7
129 37,0
70 20,1

275 78,8
184 52,7
138 39,5
156 44 ,7
217 62,2
1ó8 48,1
8ó 21,6

227 ó5,0
119 42,7
19 5,4
10 2,9
T3 20,9
93 26,6
148 42,4

21 ,8
13,3
23,9
2?,3
50,1

54,2
30,9
59,0

20,1
12,3
19,8

73,6
23,2
16,9
18,9

16,4
27,8
78,8
11 ,2

76
151

83
78

175

189
108
?06

70
43
69

257
81
,9
6

162
97

275
39

258
187
255
262
169

149
225
125

257
272
249

80
?19
271
253
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Vervotg tabel 3,'l

J8

werkomtardigheden freq. perc. freq. perc.

48. Vaak [ang achtereen geknietd of gehurkt rerken
49. Tijdens rerk vaak zrare lasten duren of trekken
50. Vaak grote kracht uitoefenen op gereedschappen
51. Duidel,ijk voelbare mechanische tri[[ingen of

schokken in het rerk
52. Vaak plotsetinge, onverlachte beregingen maken
53. Vaak ver reiken tnet armen of handen
54. Vatt of gtijdt rel eens uit tijdens het Herk
55. Vaak korte, maar maximate krachtinspanningen leveren
56. Vaak in ongemakketijke houdingen rerken
57. Vaak in atterlei bochten xringen om rerk te kunnen

doen
58. In het atgemeen votdoende ruimte om uerk goed te doen

118
171
251

267
242
151
230
158
151

180
*

202
167
8ó

65
87

18ó
108
172
183

151

248

57,9
47,9
24,6

18,6
24,9
53,3
30,9
49,3
52,4

43,3
71 ,1

33,8
49,0
71 ,9

76,5
69,3
43,3
65,9
45,3
43,3

51 ,6
24,1

Tabel, 3.2 Stotbevinding xerk

totaaloordeet over rerk frequent i e percentage

goed
redet i jk
matig
niet goed
geen antroord

104
187
41

4
13

29,8
53,6
11 ,7
1,1
3,7

totaa I 349 100

TabeL 5.3 Arbeid en rugbetasting

af en toe
of nooit

niet dage-
tijks, xet
regetmat i g

dagetijks dagetijks
< dan hatve > dan hatve

rerkti jd Herkti jd

reer dan 15 keer per urr:
bukken
draaien met rug
bukken met gedraaide rug

ninrtenlartg:
rug voorovergebogen
rug gedraaid houden
titten of sjouwen

78
T3

33

42
15
18

93
69
37

67
18
65

88
89
86

89
74
tÉ

80
108
182

139
227
112

(2?,9'
(30,9)
(52,1,

(39,8)
(65,0 )
(40,7,

<25,2)
(25,5)
<24,6)

( 25,5 )
<21 ,2)
(24,6»

(?6,6)
( 19,8)
( 1 0,6)

(19,2)
< 5,2,
( 18,6)

(22,3)
(20,9)
( 9,5)

( 1 2,0)
1 4,3)
('13,8)
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tabet 5.4 lleite rrt rugbetastirq

Je

lEeite [Ét frequentie pereentaE€ fne$rntie percentàge

bukken
dtaaien nnt de rr,rg

hrkken mt gedraaide rug
voorowrgebogen houdiÍE rW
nrg gedraaid houdeÍt
tltten of sjoweíl

270
268
241
231
24?
a3

24,6
22,3
2611
8r8
?6n1
fir7

7ít
78
9I

104
91

fil

fr14
fr14
§, I
&rz
69,3
óór8

r38



Deel 4 Gezondheid

Tabet 4.'l cewicht

gericht frequentie Percentage

40-49kg
50-59kg
60-69kg
70-79ks
80-89ks
90-99kg
> 100 kg
geen antxoord

Í1
58

105
94
49
25
3
4

3,2
'16,6
30, I
26,9
14,0
7,2
0,9
111

totaat 319 100

Tabet 4.2 Lengte

Iengte frequentie percentage

1-40 - 1-49 m

1.50 - 1.59 m

1.60 - 1.69 m

1.70 - 1.79 n
1.80 - 1.89 m

1.90 - 't.99 m

> 2.00 m

geen antHoord

?
39

't35
112
47

7
1

6

0r5
11 ,2.
38,7
32,1
13,5
2r0
0,3
1,7

totaat '100349

Tabet 4.3 Laatste tijd gezondheidsktachten

gezondheidsk Iachten frequent i e percentage

Ja
nee
geen antHoord

107
238

4

30,7
68,2

1r1

totaaI 319 100

Tabel, 4.4 AfgeLopen zes maarden naar dokter geleest

dokterbezoek frequent i e percentage

Ja
nee
geen antroord

176
170

3

50,4
48,7
0,9

totaa I 349 100
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Tabet 4.5 onder beharÉeling van arts

behandel, ing frequent i e percentage

la
nee
geen antroord

74
272

3

21 ,2
719
0,9

totaa I 349 100

Tabet 4.ó Afgetopen zes maanden verzuiÍrd regens ziekte of ongevsl

verzutm frequent i e Percentage

ja
nee
geen antroord

116
230

3

33,2
65,9
0,9

100349totaat

Tabet 4.7 Gebruikt geregetd medicijnen

medi ci jngebrui k frequent i e Percentage

Ja
nee
geen antroord

63
283

3

18,1
81 ,1
0,9

100349totaat

TabeL 4.8 Rookt

rookt frequentie percentage

ja
nee
geen antHoord

224
123

2

64,?
35,2
0,6

totsat 100349

Tabet 4.9 Beoefent Lichametijk inspannende sport(en)

t icharrt i jk inspannende sport(en) f requent i e percentage

Ja
nee
geen antuoord

121
216

12

34,7
61 ,9
3,4

totaa I 349 100
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Tabel. 4.10 Uren lichametijk inspannend sporten per reek

Lichamel,i jk inspamend sporten per reek f requent i e percentage

1- 4uur
5- 9uur

10 - 14 uur
15 - 20 uur
geen antroord

63
29
1lt
3

240

18,1
8,3
4,0
0,8

68,8

totaa I 349 100

Tabet 4.11 Andere tichametijk inspannende activiteiten in vrije tijd

andere tichaneti jk inspannende
activiteiten in vrije tijd frequent i e percentage

la
nee
geen antroord

1U
148

17

52,7
12,1
4rg

totaat 349 100

Tabet 4.12 Uren andere tichametijk inspannende activiteiten

uren andere tichameti jk inspannarËe activiteiten f requent i e percentage

1- 4uur
5- 9uur

10 - 14 uur
15 - 19 uur
> 20 uur
geen antHoord

53
48
34
9
5

200

15,?
13,8
917
2,6
1,4

57,3

totaat 349 100

Tabet 4.13 Hoe is naar eigen rÍEning de Lichamel,ijke conditie op dit moínent?

tichametijke conditie f requent i e percentage

god
redet i jk
matig
slecht
geen antxoord

130
155
44
11

9

37,2
44,4
12,6
3,2
216

100349totaa I

l4l



Tabet 4.14 Psychische gezondheid

Ja

ktachten frequentie percentage frequentie percentage

voett zich vaak gespannen
bent u vaak nerveus
voelt zich vaak gejaagd
is na het rerk vaak erg [loe
is vaak rpedetoos
st6at geregetd moe op

134
104
154
171
60

111

38,4
29,9
44,1
49,0
17,2
31 ,8

204
228
18Í
163
28
218

58,5
65,3
51 ,9
46,7
76,8
62,5

Tabet 4.15 Heeft rugktachten gehad de afgelopen 12 maarËen

afgetopen 12 maanden rugktachten gehad frequentie Percentage

ja
nee
geen antHoord

132
213

4

37,8
ó1 ,0

1,1

totaa t 100319

Tabel, 4.16 Ziektedagen door rugktachten in afgetopen 12 maanden

ziektedagen door rugklachten in
afgetopen 12 maanden frequent i e percentage

hetemaal geen
minder dan I neek
I - 2 reken
3 - 4 reken
> 4 reken
geen antHoord

73
25
20
16
20

195

20,9
7,2
5,7
4,6
5,7

55,9

totaa I 349 100

Tabet 4.17 let in uerk speciaal op (goed gebruik van) rug

let in rerk speciaal op (goed gebruik) rug f requent i e percentage

Ja
nee
geen antHoord

226
10ó

17

64,8
30,4

419

totaat 100349
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Tabet 4.18 Let om bepaatde reden op rug in het rerk

tet op rug in het rerk vamege frecpentie percentage

angst m rugklachten te krijgen
eerdere rugktachte
angst voor opnieur rugktachten
kent mensen met rugktachten

153
96
97

1Í8

43,8
27,5
27,8
33,8

totaal 349 100

Tabet 4.19 Heeft last (gehad) onder in rug

ooit tast gehad onder in rug frequentie percentage

60,5
37,5

211
131

ja
nee

7o ia

frequentie percentage

afgetopen 12 maanden last Eehad:
ja
nee

@:
ja
nee

op dit Ínoment last:
ja
nee

138
146

73
18Í

69
199

39,5
41 ,g

20,9
51 ,g

19,8
57,0

Ya.rege rrrg activiteiten in afgetopen 12 naarden

frequent i e percentage

ilt-hetrs!:
ja
nee

in de vri ie ti id:
ja
nee

46
255

13,2
B11

16,6
63,3

58
221

Vooral last van ruC bii bepeald rerk

f requent i e percenta9e

Ja
nee

96
179

27,5
51 ,3

143



Tabet 4.20 Heeft afgetopen 12 maanden tast gehad van beregingsapp€raat

afgelopen 12 maanden last gehad van f requent i e percentage

nek
schqrders
e[ tebogen
pol.sen/handen
boven in rug
heupen
knieën
enkets/voeten

116
98
27
61

62
%
69
78

33,2
28,1
7,7

17,5
17,8
10,3
19,8
22,3

Tabet 4.21 Behandet irg voor beuegingsapparaat-aandoeningen

behandeld Hegens frecpent i e percentage

spit, hernia, andere rugaandoeningen
nekaandoeningen
schotderaandoeni ngen
andere spier- of gerrichtsaandoeningen

&
26
30
30

18,3
7,4
8,6
8,6

t44



Deel 5 Opvattingen, gedrag en kennis

Tabet 5.1 Overregingen over het voorkomen van rugklachten

hetemaat mee

mee eens eens

niet hetemaaI
Heet mee niet mee
niet eens eens

last dicht bij ]ichaam houden
zrare dingen titten Ínet meer personen
kort moget i jk voorovergebogen rerken
goede conditie en spierkracht
rug rusten in vrije tijd
in rustiger teopo rerken
verbeteren arbei dsonstandi gheden
meer toezicht teiding
meer reten (voorl ichting)
training gebruik rug
minder spanningen in rerk
minder spanningen privé
meer raardering van rerk

149 (42,7t
226 (64,8)
181 (51,9)
122 (35,0)
116 (33,2t
113 (32,4,
16 147,6,
148 142,41
1% (53,3)
167 (47,9,
97 (27,8,
50 <14,3,

107 (30,7t

5
3

15

18
14
9
3

12

3
4

12

53
36

u768
88125
93 22 16
8ó 55 46
96 45 57
114 53 39
110 42 10

105 39 ?6
120 18 5

115 38 9
90 88 42
&8970
816ó38

Tabet 5.2 Evatuatie van de overreging on rugktachten te voorkomen

voor mezetf vind ik, i.v.m. het
voorkomen van rugktachten

heet
betang- betang-
rijk rijk

beetje niet
betang- betang- Heet
ri jk ri jk niet

161 95 25 8 3ó
?228/.1184
182 107 17 6 14
123 116 49 22 18
124 99 44 37 20
113 114 39 40 17
162 105 28 13 16
160 92 ?7 24 19
195 100 11 3 15

18:t 89 31 3 16
98 103 45 39 34
ó8 78 48 79 46
122 81 35 51 30

tast dichtbij tichaam hotrden
zuare dingen titlen lltet Íneer personen
kort voorovergebogen rerken
goede conditie en spierkracht
rust rug in vrije tijd
rustiger teflpo Herken
verbeteren arbeidsomstandi gheden
toezicht door teiding
Íneer reten (Yoort ichting)
training goed gebruik rug
minder spanning door rerk
minder spanning door privé
meer raardering rerk

Tabet 5.5 llog andere betangrijke zaken ter voorkoming van rugktachten

andere zaken ter voorkoming van rugktachten frequentie percentage

Ja
nee
geen antroord

33
117
199

9,5
33,5
57,0

totaat 100319
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Tabet 5.4 Heeft in rerk te maken met een voorvrour of -man, cottega's, projectteid(st)er

frequent i e percentage

@cssr@:
ja
nee
geen antroord

E-!-!s$:
ja
nee
geen antroord

pEiE!.!s!C(§.QsE:
ja
nee
geen antroord

?04
115
30

?52
73
24

208
106
35

58,5
33,0
8,6

7?,2
20,9

619

59,6
30,4
10,0

Tabet 5.5 Oordeel over opvatting van de voorvrour/man, cotlegars, project[eid(st)er

votgens respoÍldent

heet
betang-
rijk

beetje niet
belang- betang- betang- Heet
rijk rijk rijk niet

vindt de voorvrourr/man:
zrare dingen tiLl.en met meer personen
in rustiger teflpo uerken
toezi cht op houding/beregirrg
voorkomen Yan rugktachten
verhteren arbei dsomstand i gheden
kennis en training

vind(en) de cotlesars:
zxare dingen til, l,en Ínet meer personen
in rustiger tenpo rerken
toezicht op hotding/bereging
voorkomen van rugktachten
verbeteren arbei dsonstand i gheden
kennis en training

@:
zrare dingen titl,en met Íneer personen
in rustiger terpo rerken
toezicht op houding,/bereging
voorkomen van rugktachten
verbeteren arbei dsorctandi gheden
kennis en training

&19
79 ?8
73 23
69 16
67 18
62 18

105
52
71

94
89
n

625
27 33
21 29
14 27
14 29
19 40

150758923
93 Í11 19 12 ?6
92%281534
125 81 11 7 31
1?0 89 14 4 2e
106 70 25 10 47

905516913
41 56 31 35 49
58 61 18 25 48
70 62 17 19 43
59 62 18 25 48
58 51 21 24 55

146



Tabet 5.ó tlog andere mnsèn met Írening over voorkomen rugktachten

andere mensen mning voorkomen rugklachten frequent i e percentage

ja
nee
geen antroord

59
211
w

16,9
60,5
22,6

totaal 349 100

TabeL 5.7 Leest over (voorkomen van) rugktachten

leest over rugklachten frequent i e percentage

J6
n€è
geen antxoord

130
189
30

37,2
54,2
8,6

totaal 100349

Tabel, 5.8 Zich iets aantrekken van arderen inzake rugktachten voorkomen

trekt zich aan van veeI rel iets xel nr g ni ets n.v. t.

voorvrour/man
cotIegats
project Leid(st )er
anderen

83
10ó
T7
67

135
13?
117
8ó

50
21
57
37

4
13
9

't5

14
15

18
18

Tabet 5.9 voornemens en bijbehorende betenmeringen otn rugklachten te voorkomen

voorneÍEn om Ja nee beI ermer i ngen Ja nee

zxare dingen met meer personen titten
zorgen voor goede conditie/spierkracht
vragen om informatie
rust rug in vrije tijd
rustiger terpo rerken
nog andere voornemens

302
241
Í88
169
1&
1À9

99 222
49 218
16 264
49 208

1 15 153
35 188

36
82

130
152
158
200

beterrneringen
beIerrneringen
beterrneringen
betermeringen
beterrneringen
beterrneringen

Tabel. 5.10 Gerapporteerd gedrag inzake het voorkomen van rugktachten

gedrag at ti jd zelden nooi t

zrare dingen titten Ínet meer personen
vraagt om informatie
neemt votdoende rust rug
rerkt aan conditie/spierkracht
uerkt in rustis teflpo

26
61

53
53
74

75 93
37 T3

57 100
53 72
43 97

107
35
6
53
37

29
117

51

93
77

147



Tabet 5.11 Kemis over het voorkomen van rugklachten

kennisvraag antHoorden freq. perc.

het meest betastend voor de rug:

handeting met duideLijk risico rug:

retke spieren bij goed titten van
zxare last gebruiken:

ats niet Ínet rechte rug kan titten
dan het beste:

stofzuigen met de rug:

moppen rct de rug:

ftink dooretappen
10 kg-errner titten
10 kg-enrer [Et gestrekte arnen
vasthorden

titten met gebogen knieën
rug gedraaid, zHaàr voorlrerp
pakken
10 kg-emner dichtbij Iichaam
dragen

arnspi eren
rugspieren
beenspieren

tast dichtbij Iichaam
door knieën, last ver van
Iichaam houden
ver naar voren buigen

zo recht mgeti jk
gebogen

gebogen
recht, steel ver vooruit
recht, steel rechtop

1.
2.
3.

1.
2.

3.

1.
2.
3.

1.
2.

3-

14 4,0
77 22,1

216 61 ,9

22 6,3

T.
?.

1.
2.
5.

263 É,4

24 6,9

ó0 17,2
60 17,2
152 43,6

169 48,4

133 38,1
12 3,4

308 S,3
20 ,,7

19 5,1
77 22,'.1

229 65,6

Tabel x iloeitijkheid van de vragentijst

hoe ras de vragentijst frequent i e percentage

heet moeiLijk
moei t i jk
beetje roei tijk
niet moeiLijk
gemakket i jk

9
44

11ó
112
47

216
12,6
33,2
32,1
13,5

148



% gsrapporl€eÍd gedÍag

Sport en gedrag
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oI Man:wel sporl Z Man:niel sporl

E Vrouw:wel spori Nl Vrouw:niel sport
altijd/vaak aoms zeldon/nooi I

ln een rustiger tempo werken
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Altijd/vaak soms zelden/nooil altijd/vaak soms zelden/nooit

Aan conditie en spierkracht werken lnformatie/voorlichting vragen

80
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o
Allijd/vaak

Zware dingen
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tillen mel
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meer personen
altijd/vaak soms

rug rust geven in vrije tijd
zelden/nooi t

% gerapporte€rd g€drag % g€rapporteeÍd gedrag

% geÍapporteerd gedÍag % g€rapporteèrd gedrag



% geÍapporlesrd godrag

Rugklachten en gedrag
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oI Man:geen last rug Z Manooil lazl rug

E Vrouw:geen laet rug N Vrouw:ooit larl rug
allijd/veak aoma zslden/nooit

ln een rustiger tempo werken
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Aan conditie en spierkracht werken lnformatie/voorlichting vragen
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o
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Zware dingen tillen met meer personen De rug rust geven in vrije tijd
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% gsrapportserd gedrag % gerapporle€rd godrag



% uilgevoerd gedrag

Kennis en ged rag
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'to

oI Man hoge kennis % Man lage kennis

E Vrouw hoge kennis N Vrouw lage kennis
Altijd/vaak Soms Zeldenlnooit

In een rustiger tempo werken

Altijd/vaak Soms Zeld€nlnoolt Aliijd/vaak Soms ZBldenlnooi t

Aan conditie en spierkracht werken lnformatie/voorlichting vragen
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% uilgovoerd godÍag

I

altijd/vaak
zware dingen

soms zglden/nooit

tillen met meer personen
Alti.idlvaak Soms Zeldenlnooit

De rug rust geven in vrije tijd

% uilgevoerd gsdrag % uitgsvo€rd gedrag

% uilgsvoerd gedrag



% gerapport€ord gedrag

Voorlichting en gedrag
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