
Kantelbare zitting voor caissièrestoel
rs een succes

Rughouding aanzienlijk verbeterd

Gaissières met een full-time baan verplaatsen onge-
veer 15 OOO kilo per week. Reden te meer waarom zii
recht hebben op een ergonomisch verantwoorde stoel,
om klachten aan het bewegingsapparaat te voorko-
men. De afdeling Inventaris en Projecten van Albert
Heijn is na intensief onderzoek gekomen tot het ont-
wikkelen van de juiste stoel op de juiste plaats.

Heleen van Doorneveld

Binnen het project'Kassastoel en
voetensteun'is gekeken naar de
techniek en de hulpmiddelen die een
caissière nodig heeft om tot een goed
zitresultaat te komen. Ook zijn de
zithoudingen van de caissières geob-
serveerd. Caissières bleken te hoog
ofte laag en met een achteroverge-
kanteld bekken te zibten.

Dick Ravenstijn, projectleider In-
ventarisatie en projecten, legt na-
druk op het feit dat tijdens het on-
derzoek is gekeken naar de biome-
chanica van het zitten. Verkeerd zit-
ten tast de natuurlijke S-lijn van de
wervelkolom aan, waardoor met na-
me lage rugklachten kunnen ont-
staan. De houding van een zittend
persoon hangt niet alleen afvan het
ontwerp van de stoel, maar voor een
groot deel ook van zitgewoontes en
de aard van het werk. Bij een gewo-
ne stoel helt de zítting 4 graden ach-
terover. Bij een slechte zitgewoonte
gaat de caissière dan onderuitgezakt
zitten. Omdat het werk zich voor
haar bevindt moeL ze nu of haar
romp naar voren buigen om bij het
werk te komen, of enorm ver reiken
om het werk te kunnen doen. Ra-
venstijn: 'Je kunt dit voorkomen
door de zítting van de stoel te voor-
zien van een kantelmechanisme
naar voren toe. Dus zijn we een stoel
gaan zoeken, die dat zou kunnen be-
werkstelligen.'

Het resultaat was de Ergoform. Met
dit prototype, waarvan de zitting en
de rug gemonteerd waren op een
'stam'die kon meebewegen met de
bewegingen van de caissières, is een
test gedaan in een aantal frlialen.
Hoewel de systematiek van de stoel
in hoge mate geschikt was voor het
doel, bleek de stoel in diverse situ-
aties niet te functioneren. Ook de
gebruikersvriendelijkheid liet te
wensen over.
Aan de hand van de ervaringen met
de Ergoform zijn toen inlichtingen
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ingewonnen bij leveranciers van
stoelen en is na enige tijd een stoel
met kantelbare zítting gevonden die
voldeed aan alle eisen. Hier kwam
nog een eis bij: het vervaardigen van
een in eigen beheer ontwikkelde
voetensteun. Een voetensteun, die
voÌdoende steun geeft, juiste afme-
tingen heeft en eenvoudig met de
voet op maat in hoogte in te stellen

Proeftraject
In april 1992 is gestart met een
proeftraject van de nieuwe stoel en
voetensteun in een aantal frlialen
met scanningsapparatuur. Na een
uitleg over goed zitten en een in-
structie over het gebruik en instel-
ling van de stoel en voetensteun zijn
75 caissières hiermee gaan werken.
Bij het scannen moet de caissière
naar voren reiken om het artikel te
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Helft van cassières zegt dat lage
rugklachten zijn opgelost.
Foto: Peter Pennarts

pakken en naar zich toe te halen om
de streepjescode te positioneren. Na
het scannen wordt het artikel weer
weggelegd. Daarvoor leunt zij weer
gedeeltelijk naar voren. De stoel
gaat mee met de bewegingen van de
caissière. Zonder het kantelmecha-
nisme zou het lichaam van de cais-
sière deze activiteiten moeten ver-
richten. Nu doet de stoel het werk.
Na vier maanden is onderzoek ge-
daan naar de resultaten van het ge-
bruik van de stoel en zijn er ge-
sprekken gevoerd met de betreffen-
de caissières. Ravenstijn: 'We heb-
ben een houdingsonderzoek gedaan
op dusdanige wijze dat we de resul-
taten met de nieuwe stoel hebben
vergeleken met de oude stoel. We
zagen dat de rughoudin g met 7 07o is
verbeterd. Van de caissières zelf
zegt 507o dat hun lage rugklachten
zijn opgelost.'
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lntroductie
De introductie van de stoel en voe-
tensteun in de flrlialen zal begin vol-
gend jaar plaatsvinden. Op dit mo-
ment wordt gewerkt aan een oplei-
ding met als voornaamste doel een
bewustwordingsproces bij caissières
tot stand te brengen over de gevol-
gen die verkeerde houdingen kun-
nen hebben. Begeleiding zal plaats-
vinden binnen de organisatie. De af-
delingsmanager kassa en/of de su-
permarktmanager moeten hier vorm
aangeven. Ook dienen zij er op toe te
zien dat de caissières goed gebruik
maken en blijven maken van de
nieuwe stoel en voetensteun.

Een te lossen vrachtschip was voor-
zien van zes ruimen, van voor- naar
achterzijde genummerd van 1 t/m 6.
Boven op het dek (hierna'hoofddek')
was een 7 rneter hoge, metalen op-
bouw geplaatst, die door houten
schotten in drie, met dubbele hoofd-
ruimen corresponderende'bovenrui-
men'is verdeeld. In het hoofddek
zijn de luiken permanent verwijderd
zodat zes grote ruimopeningen zijn
ontstaan die op geen enkele wijze
van het hoofddek zijn afgescheiden;
simpelweg zes gapende gaten, bijna
12 meter diep. Verder bevinden zich
in het hoofddek mangaten, waaron-
der metalen ladders zonder beschut-
ting en zonder tussenbordessen
rechtstreeks naar de bodem van de
ruimen voeren. In het, door de op-
bouw ontstane 'bovendek' zijn mel,
luiken afgedekte nieuwe openingen
gemaakt die zich boven de ruimope-
ningen in het hoofddek bevinden.
Van het bovendek kan men op het
hoofddek komen via een trap aan de
voorzijde van de opbouw. Vandaar-
uit kan men in de onderruimen ko-
men via de deuren van de bovenrui-
men en vervolgens via de mangaten
met ladders. Over de deuren naar de
bovenruimen is verwarring. De ka-
pitein, de mannen van de rivierpoli-
tie en de meeste stuwadoorwerkne-
mers die in deze zaak gehoord zijn,

noemen er vier (hierna de'hoofddeu-
ren'), welke zic};' aan stuur- en bak-
boord zowel aan de voorzijde bij
ruim 1 als aan de achterzijde van
het schip bij ruim 6 bevinden. De
ambtenaar van de Arbeidsinspectie
ontdekt later echter nog enkele deu-
ren in de zijwanden van de boven-
ruimen, die alleen via het smalle
gangboord (50 cm) bereikbaar zijn.
In feite zijn er in totaal zes deuren.
Een van die deuren (hierna aange-
duid aÌs de 'zijdeur'), komt uit bij
het schot tussen ruim 2 en 3 aan de
zijde van rtirr'2 (zie schets).

Wanneer men een ruim moet lossen,
hangt men er losse lampen in. Van
het erboven liggende ruim worden
uiteraard ook de luiken verwijderd.
De naastliggende bovenruimen ont-
vangen dan alleen wat strooilicht
via kieren in de tussenschotten. Om-
dat er bij het lossen meestal ook
enorm veel stofontstaat, kan men
daar's-nachts vrijwel geen hand
voor ogen zien. De ruimopeningen in
het hoofddek onderscheiden zich
hoogstens als donkere vlekken in
een wit-bestoven omgeving.
Wie bij een van de middelste onder-
ruimen moet zijn en door een van de
hoofddeuren gaat, moet in dat don-
ker langs ten minste twee ruimope-

Vrijblijvendheid in strijd met de wet

Verantwoordel¡¡khe¡d
moet top-down, niet
bottom-up

H.J. van Zwam

Arbo

ln een bepaald bedrijf is de zorg voor veiligheid zo
verdeeld dat de feitelijke verantwoordeliikheid aan de
basis is gelegd. De top heeft zich ingedekt met vr¡¡-
blijvende regel¡ngen. D¡t is in striid met de Arbowet
en le¡dt tot een fataal ongeval.
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