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FYSIEKE BELASl'Ilb EN ARBEID, CNIWIKKELIK;EN IN EEN BREDER PIBSPECI'IEF 

MW'. drs . E. J. Muloc::k :Ebu\.ver, Directeur-Generaal van de Arlleid 
Ministerie van SoZa.We, Den Haag 

D: inleiding, uitgesproken door nw. drs . E. J. Mulock Ho~r, vindt u in de 

vonn van een apart persbericht bijgesloten in de infonratienap. 
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DE ROL VAN DESKUNDIGEN BIJ LICHAMELIJKE BfilA5'l'Ilb m ARBEID 

W. Krols, voorzitter 

Nederlarrlse Vereniging van Verpleegkurrligen in Bedrijven (NVVB) 

Geachte aanY.Bzigen, 

Graag wil ik als voorzitter van de Neclerlandse Vereniging van Verpleeg

kundigen in Bedrijven het r:x;A. feliciteren en be::ianken :rret het Voor

lichtingsblad "Herkennen en voorkaren van fysieke belasting tijdens arbeid". 

Feliciteren ardat U in staat bent g~st an de ingewikkelde rraterie rond 

fysieke belasting op systematische wijze bijeen te brengen en :rret concrete 

richtlijnen en adviezen te karen tot verbetering van de lichaamlijke 

belasting. 

Bedanken wil ik U ardat de beroepsgroep bedrijfsverpleegkundigen en andere 

arro-deskundigen een handvat aangereikt .....urdt an op de YwBrkplek konkreet 

verder aan de slag te gaan. Voor veel bedrijven en instellingen zal dit 

voorlichtingsblad een stimulans zijn an tot Y.Brkelijke YwBrkplekverbetering 

te karen op het gebied van de fysieke belasting. 

De uitnodiging an vanuit de bedrijfsverpleegkunde beroepsgroep over de rol 

van deskundigen bij lichaamlijke belasting en arbeid te spreken voor dit 

gezelschap geeft een dubbel gevoel. Enerzijds zijn hier vandaag vele 

deskundigen op het terrein van arbeidsanstandigheden aanY.Bzig die allemaal 

vanuit hun eigen deskundigheid naar de arbeidsanstandigheden kijken. 

Anderzijds is het vaak de bedrijfsverpleegkundige die de eerste signalen van 

fysieke belasting herkent vanuit zijn specifieke positie en taken binnen de 

arrozorg. 

In het rapport S 79 wat door de Rijksuniversiteit Limburg in op::iracht van 

het r:x;A. is uitgevoerd over de "positie en taken van de bedrijfsverpleeg

kundigen" staan na:rrelijk enkele specifieke bevindingen. Als belangrijkste 

kerntaken .....urden ZOM:!l door directies van EGD en als ook door bedrijfsver

pleegkundigen zelf aangegeven: 

- Individuele begeleiding en sociaal rredische problematiek. 

- Onderzoek naar YwBrk en Y.Brkanstandigheden. 
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- Gezondheidsvoorlichting en opvoeding. 

- AlgE!TEile advisering. 

Daarnaast worden er een aantal rredisch ondersteunende aktiviteiten uit

gevoerd zoals EHBO, en assistentie bij pericxiieke keuringen. 

Het is bij uitstek een le lijnsfunctionaris die ondersteunend en coördi

nerend is naar andere disciplines in het v.Brkveld rret een hoge IM.te van 

eigen verantwoordelijkheid. 

Het verbeteren van fysiek belastend v.Brk hangt VCX>r een belangrijk deel af 

van veel (vaak) sarrenhangende anstandigheden zoals: 

- deskundigheid van de professional. 

- bereidheid van ITE.d.~king van bedrijf. 

- rrogelijkheden tot verbetering zov.Bl technisch, organisatorisch 

alsook financieel. 

- econanisch én politiek kliIM.at, 

- etc. 

Vanuit deze invalshoek wil ik rret U de fysieke belasting tijdens arbeid 

doornE!TEI'l zoals deze in de bedrijfsverpleegkundige praktijk veelal VCX>rkant. 

Ik hoop dat het duidelijk is dat er van onze kant geen revolutionaire nieUv.B 

inzichten gepresenteerd worden of dat dit de enig goede aanpak zal blijken . 

..A.an de hand van enkele dia's die geraakt zijn als onderdeel van v.Brkplek 

inventarisaties wil ik sarren rret U kijken naar rrogelijkheden en noeilijk

heden die goede fysieke arbeidsanstandigheden rrogelijk of onrrogelijk IM.ken. 

De rol van de deskundige is hierin mijn inziens zeer essentieel. 

Bij problE!IEil rond de v.Brkplek op het gebied van fysieke belasting bij 

arbeid hebben veel zaken een invloed. Ik wil u er een aantal noem:m. 

- Q1UNerpfase van îNerlq>lek of ~len. 

Deze fase is eigenlijk het rreest effectief bij het VCX>rkaren. van fysieke 

belasting tijdens arbeid, echter VCX>r deskundigen in de le lijn is het vaak 

zeer noeilijk cxn in deze fase betrokken te worden. Dikwijls zijn het ook 

problE!IEil die het individuele bedrijf te boven gaan en dient er op branche

nivo aktie te worden ondernaren.. E.en goed VCX>rbeeld hiervan is de St. Arbouw 

die architecten betrekt bij "Arbo vriendelijk bouv.B!l" . 

Deskundigen van B3D--en kunnen hierin goede ondersteuning geven. 
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- Werkorganisatie. 

Tijdens werkplekonderzoeken ~rdt je dikwijls geconcentreerd door werkplek 

opstellingen die voor het proces zeer econcmisch lijken rraar voor werknerers 

een forse belasting kan betekenen. Inzicht geven aan het rranagerent dat dit 

soort werkopstellingen negatieve effecten geeft op de gezondheid is een taak 

voor de deskundigen . Het rree onderzoeken van alternatieven ~rdt vaak 

essentieel geacht an nieuwe probleren te voorkaren. 

De inrichting van de werkplek dwingt vaak de werknE!'lEr tot het aanneren van 

sans akrotiatische werkhoudingen. Hierbij spelen de twee hiervoorgenoerde 

aspecten "ontwerpfase en werkorganisatie" vaak een belangrijke rol. 

- Cbderzoek naar belastende ~gha:ien. 

De rol van de deskundige in de le lijn is hierin van groot belang. Op het 

bedrijfsnivo is het noodzakelijk an systematisch en periodiek de werkanstan

digheden te inventariseren. ())k bij landelijke onderzoeken zal de arbo

deskundige een schakel vonren. tussen de wetenschappers en de werkplek . 

- Regelgeving "-wettelijk kader" . 

Goede regelgeving is zovJEÜ voor het bedrijf als voor de arbo-deskundige een 

stevige steun in de rug cm invulling te geven aan beleid ter verbetering van 

arbeidsanstandigheden. Belangrijke taak voor de deskundigen is cm periodiek 

te toetsen en te adviseren naar het bedrijf. 

- Mechanisering/technische hulpniciJelen. 

In aansluiting op wettelijke kaders en het onderzoek naar belastende 

arbeidsanstandigheden is het voor de arbo-deskundigen van belang cm te weten 

welke hulpniddelen en als arbo-vriendelijk rrogelijk zijn. De adviesfunktie 

naar het bedrijf toe hierin is belangrijk. De IX;A-uitgaven S 128 en S 128-1 

kunnen hierbij een goede hulp zijn . 

- Advisering. 
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Uit het l:x:Jvenstaande blijkt hoe belangrijk de adviesfunktie van de arbo

deskundigen is. Vooral bij de kleinere bedrijven is ~inig Jmow--how- op het 

gebied van arbeidsanstandigheden. De behoefte aan praktische advisering is 

groot. Voor de arbo-deskundigen is het dan van belang cm toegang te hebben 

tot docurrentatie. Ik noen hierbij de diverse gespecialiseerde bibliotheken 

zoals die van het N.I.A. 

- Medische begeleiding/ epidem:>logisch onderzoek. 

Naast alle adviserende taken is de individuele begeleiding van ~rJmetErs 

cruciaal in dit kader. Ondanks alle onderzoek en technologische verbete

ringen is er op individueel nivo een belangrijke taak ~gelegd voor arbo

deskundigen. Denk hierbij aan verzuimbegeleiding en reïntregratie. 

Het ontwikkelen van goede diagnostische onderzoeken bij fysieke belasting is 

een specifieke taak voor bedrijfsartsen, rret ondersteuning van andere 

~tenschappers. Het biedt naast het individuele aspect ook goede rrogelijk

heden cm tot betrouwbare epidemiologische gegevens te karen. Deze kunnen dan 

aang~d word.en cm tot beleid te karen op het gebied van verbetering van 

arbeidsanstandigheden. 

- Gezarrlheidsvoorlichting en opvoeding. 

De Arl::x:Met is heel expliciet als het gaat over voorlichten van de ~rlme

rrers. De praktijk levert vaak veel probletEn op cm tijdens ~rktijden 

voorlichting en instruktie te geven. In S 79 wordt het als kerntaak van de 

BVK gezien naar alle andere arbo-deskundigen zullen hier regelrratig rree 

geconfronteerd. word.en. 

De noodzaak cm dit systeratisch en periodiek te doen zien ~ te vaak in de 

dagelijkse praktijk. Van deze burostoelen waarvan m:m hier ~t hoe ze 

ingesteld rroeten word.en tot het verkeerd. tillen op de bouw. 

Gelukkig wordt er in een aantal gevallen reeds in de beroepsopleiding het 

als onderdeel van de beroepsvonning gezien. 

Sam:mvattend wil ik benadrukken dat het voorkaren van fysiek belastend ~rk 

geen eenvoudige zaak is. Meestal lukt het niet door slechts een aspect te 

benadrukken cm tot verbetering te karen. Er dient sarrenhang te zijn tussen 

de verschillende onderdelen cm zodoende een goed beleid hierin te f or

muleren. 
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F.en eerste aangrijpingspunt blijft echter het herkennen van fysieke 

belasting. D'.:x)r dit systera.tisch èn _pericxiiek te doen zal dit de belangrijk

ste stap in het proces zijn, an hinder, ergernis of nog erger te voorkcm:m. 

Het econanische en politieke klirraat lijken rijp an serieus aandacht aan dit 

probleen te geven. De individuele v.ierknerer zal hier zijn voordeel :rree doen 

zowel op lichaamlijk psychisch als sociaal nivo . 

Voor veel bedrijfsverpleegkundigen en andere arbo-deskundigen zal het 

voorlichtingsblad "Herkennen en voorkcm:m van fysieke belasting tijdens 

arbeid" hierbij een g~te ondersteuning zijn. 

De praktijkervaring leert dat publicaties vanuit de overheid bij bedrijven 

zwaar ~en in het n6IEI1 van beleidsbeslissingen. 

We zullen dit voorlichtingsblad binnen de bedrijfsverpleegkundige beroeps

groep zeker nader onder de aandacht brengen. 

Ik wil besluiten m2t hetzelfde waar ik :rree begonnen ben. Gefeliciteerd en 

bedankt. 
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DE CN1WIKKEL1Ni VAN NIElME DESKUNDIGEN/DESKUNDIGHEID IN RELATIE 'IDr 

LICHAMELIJKE BELA5'l'IlG EN .ARBEID. 

Mw'. J. B. van Duyn-van der ~l, voorzitter 
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 

an een nieuwe ontwikkeling met betrekking tot de deskundigheid van fysiothe

rapie te intrcxiuceren, is het van belang eerst de basis van waaruit deze kan 

ontstaan voor u te schetsen. 

De kern van de fysiotherapie is terug te vinden in de beroepsanschrijving en 

deskundigheidsanschrijving, zoals deze zijn vastgesteld door het Koninklijk 

Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie: 

"Fysiotherapie is een geheel van activiteiten, gericht op het bewegend 

functioneren van de m2IlS in relatie tot zichzelf en zijn argeving met als 

doel het voorkC!TEil, opheffen, verminderen en/of cc:mpenseren van ziekten, 

stoornissen, beperkingen en/of handicaps van het bewegingsapparaat en de 

functioneel daarbij betrokken organen en regelsystE!lEil". 

Het kenmerk van de fysiotherapeutische interventie is een methodische 

~kwijze. Het methodisch ~ken kent een viertal criteria: 

doelgericht, 

professioneel, 

bewust, 

efficiënt. 

Hieruit onstaat een optircE.le hulpverlening. 

De fysiotherapeutische interventie laat zich y;ee:r:geven zoals in het schena 

op de navolgende bladzijde: 
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Ve:rwijzing door arts --
Verheldering hulpvraag door patiënt 

--
J, 

fysiotherapeutische anarrn1ese 

fysiotherapeutisch onderzoek 

fysiotherapeutische diagnose 

Wat rroet er gaan gebeuren? 

SanEnspraak rret patiënt en fysiotherapeut 
-

~ 

doelstellingen behandeling 

" 
1 behandelplan 

" leffect/resultaat 
1 1 
' evalutie/terugkoppeling 

l ~ i 

Het is ook ITOÇJelijk an op een andere rranier de v.ierkwijze van de 

fysiotherapeut te anschrijven: "p:roblearoplossing is een integraal onderdeel 

van eer gerichte fysiotherapeutische hulpverlening". 

Als instrurrent dient een p:roblearoplossend. m:xiel, dat het ITOÇJelijk naakt 

canplexe hulpvragen adequaat te analyseren. 

Dat m:xiel heeft de volgende kenrrerken: 

p:robleanherkenning 

p:robleerdefinitie 

p:robleE!ffill.alyse 

datamanagerrent 

oplossingsontwikkeling 

oplossings.i.rrplerrentatie 

uitkanst-evaluatie 

Zowel in de beroepsanschrijving, als in het p:roblearoplossend m:xiel zijn 

kernbegrippen te vinden die van groot belang zijn voor de 

fysiotherapeutische interventie, naar van v.iezenlijk belang als wij praten 
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over de specifieke deskundigheid van de bedrijfsfysiotherapeut: 

bewegend functioneren van de rrens in relatie tot zichzelf en zijn 

argeving; 

voorkaren en canpenseren; 

probleenherkenning; 

probleananalyse. 

De volgende karakteristiek van de bedrijfsfysiotherapie kan dan gegeven 

worden: 

"een integrale analyse van zov.Bl persoon als werkplek en werkrrethcx:lieken, 

waarbij naast curatieve aspecten, de primaire, secundaire en tertiaire 

preventie op de voorgrond staan". 

Naast de hiervoor al beschreven kennis en vaardigheden die behoren tot het 

vakgebied van de fysiotherapie, is het ncxxizakelijk relevante kennis op 

andere gebieden bij te scholen. Gedacht rroet worden aan ergonanie, 

gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, technische kennis en kennis van 

groepsdynamica. 

Bovendien is bedrijfsfysiotherpie bij uitstek gebaat bij een multi

disciplinaire aanpak, hetgeen ook aan sociale en camrunicatieve vaardigheden 

hoge eisen stelt. 

Het uitgangspunt is dat de bedrijfsfysiotherapie in staat dient te zijn 

fysiek-ergonanische aspecten van arbeidssysteren te kwalificeren en te 

kwantificeren op grond van zelfstandig verricht werkplekonderzoek. Tevens 

dient hij in staat te zijn fysieke over- en onderbelasting te relateren aan 

arbeidsfactoren en in te:r:nen van deze factoren oplossingsprincipes te 

genereren. 

De belangrijkste doelstelling is het treffen van IPaatregelen, in een 

multidisciplinair sarrenwerkingsverrand, die toekanstige klachten en 

aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat in relatie tot de 

beroepsuitoefening kunnen voorkaren. 

Ofschoon preventie volgens de beroepsanschrijving past in het taakgebied van 

de fysiotherapeut, is het huidige vergoedingensysteen daar niet op inge

steld. Voor de bedrijfsfysiotherpeut is preventie echter een essentiëel 

onderdeel en van pri!Pél.ir belang. 

De landelijke ontwikkelingen op het gebied van arbeidsanstandigheden, de 

probleratiek van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en de aandacht voor 

preventie werken nee aan een gunstig kli!Pél.at voor de introductie van 
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deskundigheid in relatie tot licharrelijke belasting en arbeid. 

De beroepsuitoefening van de bedrijfsfysiotherpeut zal het best tot zijn 

recht karen binnen de multidisciplinaire setting van de bedrijfgezondheids

diensten. 

1'..angezien bij de B.G.D. 'en slechts ongeveer 50 % van de -werknerers is 

aangesloten, zal de overige 50%, en rret narre het midden en kleinbedrijf op 

een andere wijze verzorgd dienen te worden. Te denken valt daarbij aan een 

vonn van sarren-werking op contractbasis rret eerstelijns-fysiotherapeuten rret 

adequate opleiding en ervaring. Het KtQ' als representatieve organisatie 

voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening is verantwoordelijk voor het 

ontwikkelen van criteria an bijscholing op dit gebied te kwalificeren. 

Het zojuist door mij in onvangst genrnen voorlichtingsblad geeft een goed 

overzicht van van de rrogelijkheden an tot aanpassingen binnen bedrijfssitua

ties te karen, gericht op zo<M:!l het individu als de bedrijfstak. 

De daarvoor noodzakelijke analyse van belasting en belastbaarheid van het 

houdings- en ~ingsapparaat in relatie tot arbeid en gezondheid behoort 

tot het aandachtsveld van de bedrijfsfysiotherapeut. 

Gezarrelijk werkend in een multidisciplinaire setting kan hij bijdragen tot 

voorkaren c.q. oplossen van problem:m en integratie van deze oplossingen in 

de werksituatie. 

Als voorzitter van het KN:iF' zeg ik vanuit onze doelstelling en verantwoor

delijkheid alle steun toe bij het ontwikkelen van deze nieuwe deskundigheid. 
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Mw. J .A. R.i.n.ge1be.rg, arts, hoofd afd. Ai:beidgezondhe.idskunde 
Ministerie SoZa.We, rx; Arl:lei..d, ren Haag 

Inleiding 

De belangrijkste aanleiding an op het terrein van licharrelijke belasting en 

arbeid in 1988 een beleidsprograrma te ontwikkelen was de toentertjd al 

grote anvang van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het aantal 

ziektegevallen en het aantal WAO-gevallen TIEt als diagnose aandoening van 

het bewegingsapparaat lag en ligt zeer hOCXJ. 

F.en aantal getallen an aan te geven hoe groot de problana.tiek van aandoenin

gen aan het houdings- en bewegingsapparaat is, gebaseerd. op het C.B.S.,1990: 

het aantal beëindigde verzulirgevallen in 1988 bedroeg ntim 280.000; 

de gemiddelde verzuim:.iuur bedroeg in 1988 per geval voor mmnen 73 

dagen, voor vrouwen 77 dagen. Ter vergelijk de gemiddelde verzuinrluur 

in 1988 voor alle aandoeningen tesaTIEn was voor mmnen 14 dagen, voor 

vrouwen 12 dagen; 

Het aantal personen TIEt een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens 

de WAO/J!JfNl bedroeg ultino 1989 bijna 220.000, bijna een derde van het 

totale volurre. 

Vanuit verschillende verrichte studies is duidelijk gev\Orden dat de 

arbeidssituatie een belangrijke bijdrage levert aan het aantal verzuim- en 

arbeidsongeschiktheidsgevallen. Naar schatting betreft dit 37% van het 

totaal. 

Er zijn duidelijke risicofactoren aan te wijzen 'op de -werkplek. Onde:rrreer 

valt te denken aan frequent en/of verkeerd tillen, repeterende handelingen, 

eenzijdige en/of statische -werkhoudingen en duwen en trekken. 

Eind 1988 is besloten op het terrein van lichallElijke belasting en arbeid 

een breed en integraal beleidsprogramna te ontwikkelen, an te trachten 

vanuit de arbeidssituatie invloed uit te oefenen op het voorkaren van 

gezondheidsschade en daardoor op de anvang van ziekteverzuim en WAO-intrede. 

De doelstelling van het prograrma is als volgt gefo:r:muleerd: Vennindering 

van gezondheidsproblana.tiek als gevolg van licharrelijke belasting tijdens 

arbeid door deze belasting en de fysieke capaciteiten van de I1EilS zo goed 

rrogelijk op elkaar af te sternen. Dit rroet leiden tot het terugdringen van 
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de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid enerzijds en tot een 

toenarre van participatie door groepen m:m.sen rret een geringere belastbaar

heid, aan fysieke belastende arbeid anderzijds. 

F.én van de keuzen die daarbij garaakt is, is dat ~rk(-plekken) in het 

algareen voor de hele beroepsbevolking toegankelijk rroet(en) zijn. Dit 

betekent in principe geen aparte norrren voor rrannen en vro~, of voor 

venninderd. belastbaren. Daarnaast is besloten , van~e de awang, de 

inspanningen in beginsel rret nane te richten op risico-factoren voor 

rugklachten. U kunt hierbij denken aan voorlichting, ontwikkelen van 

rreetinstrurrenten, voorbereiden van no:mering en last-but-not-least de aanpak 

gericht op het verbeteren van de ~kplek. Er rroet zoveel nogelijk gestreefd 

'WOrden naar aanpassing van de belasting op de fysieke capaciteiten van 

m:m.sen. 

Resultaten tot nu toe 

Na een jaar van voorbereiding (1989) : capaciteitsinzet, financiën en 

besluitvonning, is het beleidsprogranma begin 1990 van start gegaan. 

Op integrale wijze zijn de volgende beleidsinstrurrenten ingezet: onderzoek, 

voorlichting, ~tgeving en no:mering, deskundigheidsbevordering en centraal 

overleg. De belangrijkste afgeleide doelstelling is het operationaliseren 

van het begrip "fysieke belasting". In andere 'WOOrden betekent dit het 

rreetbaar naken hiervan. Wie staat bloot aan licharrelijke belasting, waar en 

wanneer treedt het op, wat zijn de gevolgen en op ~lke tennijn en wat 

kunnen ~ er aan doen an het te venninderen? De resultaten tot nu toe zijn 

beschikbaar in een aantal vorrren: instrurrentontwikkeling voor arro-des

kundigen, voorbereiding an grenzen voor aanvaardbare belasting te foTITn.l

leren, voorlichtingsrrateriaal an bewust'WOrding t.a.v. de problaratiek te 

stinruleren en an bij te dragen aan kennisoverdracht op het terrein van 

licharrelijke belasting en arbeid. 

Binnen het arle.rzoeksprog zijn produkten ontwikkeld die in één van de 

andere lijnen van het beleidsprogranma kunnen 'WOrden gebruikt. Da.ar zult u 

vandaag neer van horen in de bijdrage van de heer Dul en in de bijdragen 

vanmiddag van de verschillende onderzoekers. Het onderzoeksprogranma is 

vooral gericht op instrurrentontwikkeling voor arro-deskundigen, ondersteu

ning van ontwikkeling van norrren en richtlijnen en het aanbieden van 

oplossingsrichtingen voor veel voorkarende problsren. De overdracht van deze 

kennis en kunde kant onderrreer tot uiting in onderzoeksprojecten gericht op 
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implere:ntatietrajecten en GVO-nethoden. 

Op het gebied van voorlichting wordt getracht middels folder en brochure

m:i. teriaal, en middels publicaties, waarvan het voorlichtingsblad V25 

"Herkennen en voorkaren van fysieke belasting tijdens arbeid" een voorbeeld 

is, de bewustwording en kennisoverdracht te ondersteunen. 

Het ministerie participeert in een m:::nenteel in ontwikkeling zijnde 

televisieserie, evenals in een Teleac-cursus. In de nabije toekcrnst zal een 

brede campagne gericht op het terugdringen van het volmre arbeidsongeschik-

' ten van start gaan. F.en. belangrijk onderdeel hierin is de continue aandacht 

voor preventief gerichte activiteiten. 

Orunisbaar zijn de in de praktijk v.Brkzarre deskundigen. Dat v.Brd ook door de 

Directeur-Generaal onderstreept. Zij zijn in het algereen de eerst aangewe

zenen an net hun kennis de eerste signaleringen en acties te starten. Op 

verschillende niveaus wordt nE.teriaal ontwikkeld: ten behoeve van de 

opleidingen van deskundigen, ten behoeve van v.Brkgevers, ten behoeve van 

v.Brknerrers. E.en voorbeeld hiervan is het recent uitgekaren conceptvoorlich

tingsblad 19. Deze geeft een stapsgewijze aanpak voor het geven van 

voorlichting in bedrijven. 

Op het gebied van ~ en noIIIEr:i..ng wordt als eerste gewerkt aan 

v.Btgeving op het terrein van tillen. Qrdat dat een belangrijke relatie net 

rugklachten heeft, een accent binnen het progranna. En rnda.t er de verplich

ting ligt de ffi-richtlijn "Manueel hanteren van lasten" op nationaal niveau 

te implere:nteren. Vanuit r::GA zijn wij ook nauw betrokken bij het ontwik

kelen van ffi-nomen en ISO-nomen op het gebied van fysieke belasting. Zodat 

op tennijn ook ingevoerde produkten vanuit het buitenland beantw:::x:)rden aan 

wat redelijk en aanvaardbaar is in temen van fysieke belasting. In eigen 

land is de nonncarrnissie Fysieke belasting van het NNI actief. Deze 

v.Brkgroep heeft een definitielijst voorbereid van temen fysieke belasting 

en is m:::nenteel bezig alle beschikbare rreet:nEthoden op een rijtje te zetten 

voor het neten van houding en beveging, net aanbevelingen t.a.v. de te 

hanteren protocollen. Naar verwachting zal dit proces in het eerste half jaar 

van 1992 zijn afgerond. 

In de lijn deskurrligheidsbevordering passen initiatieven in het kader van 

aanpassingen binnen curricula van opleidingen. Onze betrokkenheid bij 

bijvoorbeeld de initiatieven tot de ontwikkeling van een specialisrre 

bedrijfsfysiotherapie binnen de opleiding fysiotherapie past daarin. 
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Daarnaast ~rdt cx:>k intern, binnen de eigen dienst, aandacht besteed aan 

deskundigheidsbevordering. Qn onze uitvoerende dienst, de Arbeidsinspectie, 

uit te rusten rret kennis en kunde an problana.tiek te kunnen signaleren en 

analyseren ~rden m:xiules ontwikkeld. Het geheel :past binnen de bedrijfstak

benadering die ten behoeve van de Arbeidsinspectie is en ~rdt ontwikkeld. 

Centraal overleg zien we als een belangrijk instrument. De voornaamste 

doelstelling in het overleg is het stimuleren van partijen, rret daardcx:>r een 

vergrote aandacht voor fysieke belasting tijdens arbeid. Dit heeft geresul

teerd in het feit dat het CGA bij lange na niet de enige neer is die 

activiteiten ontwikkeld ter verbetering, danwel vennindering, op het terrein 

van fysieke belasting en arbeid. Door veelvuldig overleg ~rdt kennis en 

ervaring uitgewisseld ten aanzien van activiteiten die dcx:>r diverse instan

ties ~rden ontplcx:>id. Door cx:>k deze anderen van onze plannen op de hcx:>gte 

te brengen, is een betere afsterming rrogelijk, rret daarbij een reductie van 

doublures en behoud van plurifonniteit .Op dit terrein lopen contacten rret 

het Ministerie van WVC, rret de GMD en het GAK, rret de llaf/Aof-fondsen en de 

Sociale Verzekeringsraad, rret Sociale Zekerheid als onderdeel van dit 

departerent en rret de sociale partners: de werkgevers- en werknerersor

ganisaties. 

Vei:an:Ère!lrl kader 

Uit de openingstoespraak van de Directeur-Generaal bleek al dat er heel wat 

in beweging is rond arbeidsanstandighedenbeleid en specifiek rond licharre

li jke belasting tijdens arbeid. 

Resurrerend: de actuele discussie rond het volurre-beleid, de arbeidson

geschiktheids- en ziekteverzuim-problana.tiek en -als vanzelf sprekend en 

terecht- de orunisbare rol van preventie in dat kader. De, onder andere via 

de ffi richtlijnen, verscherping van de verplichtingen en verantwoordelijk

heden van werkgevers en werknerers binnen onderneningen zoals cx:>k verwoord 

in de Arb:Jwet. En het wetsvoorstel Terugdringing Arbeidsongeschiktheids

volurre, waarin een groot aantal rraatregelen zijn opgenaren die werkgevers 

financieel rroeten prikkelen an te karen tot een op preventie gericht beleid 

an ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid binnen de ondernening terug te 

dringen. 

De uitvoering van be:paalde taken zullen rreer en rreer vallen onder de 

verantwoordelijkheid van werkgevers en werknerers, daarbij geholpen dcx:>r de 

deskundigen. Dit is onder:rreer gebaseerd op de afspraken genaakt in het 
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Najaarsoverleg van 1990 en rre:ie in het licht van een veranderende rol van de 

overheid. 

Internationaal gezien gaan de ontwikkelingen in Euror;ees verband steeds 

zwaarder rreetellen. De ontwikkeling van een structuur an sociaal-rre:iische 

begeleiding en geïntegreeroe gevalsbehandeling te kunnen vo:mgeven vanuit 

één organisatie stelt andere eisen aan de instrurren.ten die ontwikkeld 

woroen. De inbreng vanuit de praktijk vormt hierin een -.;.;ezenlijk bestand

deel. 

Tenslotte 

Als slot wil ik een blik in de toekanst werpen. Voor r:x;A. zie ik op het 

terrein van fysieke belasting voor de karende jaren een aantal belangrijke 

taken: 

* veroere ontwikkeling van -.;.;etgeving en nonrering, rre:ie gezien de 

ontwikkelingen in Euror;ees verband; 

* handhaving via de Arbeidsins-pectie van deze -.;.;etten en nomen, gebaseero 

op een brachegerichte benadering zoals ingezet rret het ARB0'91-traject; 

* het blijvend signaleren van de ontwikkelingen in de :rraatschappij op het 

gebia::i van fysieke belasting en arbeid; 

* het ondersteunen van inspanningen van ~kgevers en -.;.;erknarers. 

* het vergroten van de aandacht voor minder belastbare -.;.;erknarers in het 

proces van beleidsvoorbereiding; 

* 

* 

het vanuit een holistische benadering neer aandacht vragen voor de 

integratie tussen licharrelijke belasting tijdens en op het -.;.;erk en in 

andere situaties, zoals de b.v, in thuissituatie en tijdens recreatie; 

het sarren rret anderen agenderen van de problema.tiek van de aandoeningen 

van het houdings-en ~ingsapparaat bij relevante andere organisa

ties, zodoende een brea::i draagvlak voor activiteiten creëerend. 

Het voorgaande betekent dat binnen het onderzoeksprograrrrra in eerste 

instantie het accent kant te liggen bij ontwikkeling van nomen en richt

lijnen en instrurren.tontwikkeling ten behoeve van het rreetbaar :rraken van 

fysieke belasting. 

Brede voorlichting over de aanpak van licharrelijke belasting binnen de 

ondernaning zal ontwikkeld woroen in gezarrelijke actie net andere instan

ties. De uitvoering van bedrijfstakspecifieke voorlichting valt pri:rrair 

binnen de verantwooroelijkheid van -.;.;erkgevers en -.;.;erknarers gezarrelijk. 
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Op het gebied van wetgeving en nonrering zal de inspanning :rroeten worden 

vergroot. Middels P- en V-bladen dienen allerlei onderwerpen te worden 

uitg~rkt, gericht op de praktijk. Gezien de veelheid van oorzaken van 

licharrelijke belasting denk ik daarbij dan onderrreer aan de onderwerpen 

"Tillen", "Duwen en Trekken" en "Werkhoudingen". 

In het begin van mijn inleiding heb ik ve:r:neld dat de eerste inspanningen 

waren gericht op rugklachten. Deze groep vormt als geheel ongeveer de helft 

van het totaal aantal klachten aan het houdings- en ~ingsapparaat. Er 

zal rreer aandacht :rroeten karen voor andere, eveneens belangrijke, delen van 

het lichaam. 

Ik heb u een overzicht gegeven van de lijn die tot nu toe is gevolgd an de 

onderhavige problera.tiek in gunstige zin te beïnvloeden. Tevens heb ik 

aangegeven waar de kcrcende jaren veranderingen in het gevoerde beleid zullen 

optreden. 

Ik wil afsluiten ITEt de OpIErking dat het aan:p3.kken een dergelijk groot en 

anvangrijk probleem alleen dan succesvol is als dit een geteenschappelijke 

actie is van alle betrokkenen. In deze fase van de aanpak is de rol van de 

beroepsverenigingen en van u als deskundige in het bijzonder een belangrijke 

voorwaarde voor het welslagen. 

Ik dank u voor uw aandacht. 
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Dr.ir. J. Dul, Afdellllg lblrli.ngs-en~ 
Nederlarrls Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg 'IN), Leiden 

Drs. I.M.A.J. HalE!'Nijn 
Ministerie SZW, IX; Al:Deid, afdellllg Al:Deidgezandheidskunde, IHl Haag 

Inleiding 

Het ondeIW9Ip fysieke belasting staat politiek en :rraatschappelijk sterk in 

de belangstelling. Klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat vo:rrren 

de belangrijkste diagnose-categorie van langdurig ziekteverzuim (1 op de 5 

verzuirrdagen) en arbeidsongeschiktheid (1 op de 3 nieuv.B gevallen). In 1990 

v.Broen ruim 30.000 v-Brknerers afgekeurd van~e bewegingsapparaat-problera

tiek; dit is één v-Brknerer in elke 4 minuten. Geschat v.Drot dat een groot 

deel van deze probleratiek (rrede) door beroepsgebonden oorzaken is ontstaan. 

Het onderwerp 'fysieke belasting' heeft al langere tijd de aandacht van de 

overheid. Wat betreft het onderzoek richtte tot 1990 deze aandacht zich 

voomarrelijk op rugprobleratiek (naar schatting 40% van de totale bewegings

apparaat-probleratiek). Met betrekking tot rugprobleratiek v.Broen inven

tariserende studies uitgevoerd naar het vóórkcm:m van rugprobleratiek in de 

beroepsbevolking, naar risicofactoren op grond van epideniologische studies, 

naar de beschikbaarheid en bruikbaarheid van ergonanische richtlijnen, naar 

de rrogelijkheden van rrethcx:ien voor gezondheidsvoorlichting en -opvoeding 

(GVO), en naar de bruikbaarheid van biarechanische rn:xiellen. Behalve deze 

inventariserende studies v.Bro ook een begin geraakt rret het ontwikkelen van 

(eenvoudige) rrethcx:ien voor toepa.ssing door arbo-deskundigen in de praktijk 

an probleren rret fysieke belasting te herkennen en aan te pa.kken. Publika

ties voortgekcm:m uit deze rx:A-projecten van vóór 1990 staan in het eerste 

deel van de literatuurlijst. 

Mede op grond van de resultaten van l:xJvengenoeTd.e studies en de toenerende 

:rraatschappelijke belangstelling voor bewegingsapparaat-probleratiek in 

verband rret de anvang van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en de 

invoering van de Arl:x:Jwet, is in 1988 de overheid begonnen rret een geïnte

greeroe aanpa.k an de probleratiek van fysieke belasting terug te dringen. In 

de rx:A-beleidsnota "Fysieke belasting en arbeid" v.Broen plannen ontwikkeld 

voor invulling van de verschillende beleidsinstrurrenten van de overheid, te 
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~ten: onderzoek, voorlichting, regelgeving, deskundigheidsbevordering en 

sturing via overleg. 

Op basis van deze nota is gezanenlijk door r:GA en TN) het onderzoekspro

grarrrra "Fysieke belasting en arbeid" ontwikkeld. Dit rreerjarenprograrrrra is 

eind 1989/begin 1990 van start gegaan en is in hoofdlijnen gefo:rmuleerd als 

doorlopend prograrrrra voor 5 jaar. Het prograrrrra v.Drdt jaarlijks concreet 

ingevuld net financiële bijdragen vanuit r:GA en TN). 

J:k)elgroepen van het orDerzoeksprogr 

Bij de inhoudelijke opzet van het onderzoeksprograrrrra is als uitgangspunt 

gehanteerd dat het prograrrrra rroet aansluiten bij het beleid van de overheid 

en de onderzoeksbehoeften in de praktijk. Belanghebbende organisaties zijn 

de overheid (SZW, WVC) , beleids- en uitvoeringsorganen van de sociale 

verzekering (bedrijfsverenigingen zoals GAK, GMD, ABP, SVr, ziekenfondsen, 

-particuliere verzekeraars), en bedrijven en bedrijfstakken. Zij vertegen

v.Dardigen een groot aantal doelgroepen die kunnen v.Drden ingedeeld in vier 

groepen: 

algE!TEne arbo-deskundigen inzake gezondheid, belastbaarheid en arbeids

belasting (o.a. deskundigen ~ of ARID-diensten, arbeidsinspecteurs 

(generalisten) , verzekeringsgeneeskundigen) . Zij hebben vooral behoefte 

aan algE!TEne kennis en nethoden m.b.t gezondheidsbenvloedende factoren, 

(globale) oplossingen, nomen en veranderingsstrategieën net betrekking 

tot de problE!tE.tiek van het bev.Bgingsapp:3.raat in arbeidssituaties. 

specifieke fysieke belasting-deskundigen inzake gezondheid, belastbaarheid 

en arbeidsbelasting (o.a. gespecialiseerde deskundigen binnen de Arbeids

inspectie, ~'en, ARID-diensten, zoals belastingsergonoc:m, ~ings

~tenschapper, bedrijfsfysiotherapeut, gespecialiseerde GVO-deskundige). 

Zij hebben vooral behoefte aan kennis en nethoden m.b.t gezondheidsbedrei

gende factoren, (specifieke) oplossingen, nomen en veranderingsstra

tegieën. 

algE!TEne deskundigen in bedrijfsleven ten aanzien van arbeidsorganisatie, 

produktianiddelen en personeel (o.a. organisatieadviesbureaus, on"Therpers 

en producenten, inkopers van produktiemiddelen, (vak-)opleiders, en 

deskundigen personeelszaken). Zij hebben behoefte aan concrete richtlijnen 

en nethoden voor veranderingen, leerrrodellen, produktinfonnatie, etc. 

vertegenv.Dardigers van belangenorganisaties (~rknerers, ~rkgevers, 

bedrijfstakken, overheid). Zij hebben behoefte aan kennis over gezond

heidsrisico's en eigen oplossingSID:XJelijkheden, kennis m.b.t. ARBO-beleid, 
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onderzoeksaanpak van problee:ranalyse tot evaluatie van oplossingen, etc. 

De genoerde doelgroepen hebben elk verschillende onderzoeksbehoeften. In het 

onderzoeksprogranna zijn deze concreter uitgewerkt en onde.r:ve.rdeeld in vijf 

hoofdlijnen: A. Methoden en technieken, B. Gezondheid en gezondheidsbe

nvloe::iende factoren, C. No:rrren en richtlijnen, D . ..Aanbevelingen/oplossingen 

en E. Irnplerentatie en evaluatie. Voor een overzicht ~reit ve~zen naar het 

rx;A-TOO onderzoeksprogranma. 

Invulling crrlerzoeksprog in 1990 en 1991 

Jaarlijks ~reien jaarprogranna's ontwikkeld waarin prioriteiten ~reien 

gesteld voor de concrete uitvoering van projecten binnen de genoerde 

hoofdlijnen. Bij het stellen van prioriteiten spelen z~l actuele beleids

uitgangspunten van de overheid als de actuele stand van de ~tenschap een 

rol. Voor de eerste jaren van het progranma ligt het accent op het 'aan

sturen van interna:.liaire kaders', dat wil zeggen het verschaffen van kennis 

en instrurrenten voor deskundigen. Daarna zal neer accent ~reien gelegd op 

bevordering van de zelTuerkzaamheid van bedrijven (door b.v. nonn-ontwikke

ling, initiren van veranderingen, deskundigheidsbevordering en toep:issing 

instrurrenten door de arro-deskundigen). Bij de formulering van projecten is 

tevens zoveel nogelijk aansluiting gezocht bij afgesloten rx;A-projecten van 

voor 1990. 

In 1990 en 1991 zijn 14 onderzoeksprojecten vanuit rx;A en 8 onderoo~

de/verkennende activiteiten vanuit TOO (aangegeven rret *) gestart. De 

projecten ~en uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Praeventieve 

Gezondheidszorg-TOO in sarrenwerking rret het Nederlands Instituut voor 

Arbeidsanstandigheden, de Rijksuniversiteit Groningen. De titels van de 

projecten zijn: 

Methoden en technieken 

Al vragenlijst l.Jev.Bgingsapp:iraat 

A2. registratierethode lokaal ervaren ongemk 

A3 stappenplan GVO 

A4 ~k-rust-m::del 

A6* 3D-kinaratisch m::del 

A7* venroeidheidseffecten statische houdingen 

A8* ontv.Brpers-m::dule l.Jev.Bgingsapp:iraat 

A9* vernieuwing rrethoden fysieke belasting 
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Gezondheid en gezondheidsbeïnvloedende factoren 

B2 longitudinale studie ~ingsapparaat 

B3* relatie stress-~ingsapparaat 

B4* secundaire analyse risicofactoren 

Nornen en richtlijnen 

Cl houdingenatlas 

C2 tiladviseur 

C3 P-blad tillen 

Aanbevelingen/oplossingen 

Dl-1 ergonanische aanbevelingen beeldscheI!Th\Brk 

Dl-2 ergonanische aanbevelingen rrontager....-erk in de metaalindustrie 

D2 oplossingen tillen 

Implerentatie en evaluatie 

El evaluatie/bijstelling voorlichtingsblad CV-9 

E2 evaluatie implerentatie naaitafels 

E3* rrogelijkheden gezondheidskundige evaluaties 

E4* ontwikkeling implerentatie-methodiek 

Overig 

Fl progranna-ontwikkeling en -coördinatie 

Een beschrijving van de inhoud van de projecten is verkrijgbaar bij rx;A. of 

'IID. De resultaten tot nu toe zijn op verschillende wijzen gepubliceerd (zie 

tv.Bede deel van de literatuurlijst). 

Conclusie 

Het bijzondere van het onderzoeksprogranna "Fysieke belasting en arbeid " is 

dat het is ontwikkeld in na~ samenwerking tussen overheid (beleid) en 

onderzoeksinstelling (inhoud) . Het onderzoek beoogt bruikbare kennis en 

methoden op te leveren ter ondersteuning van het overheidsbeleid en ter 

bevordering van de deskundigheid en zelfwerkzaamheid van arbo-deskundigen . 

Het progranna bevat zowel toegepast onderzoek met zowel korte terntijn doelen 

en meer verkermende/onderbo~ onderzoek met langere tennijn doelen. In 

het onderzoeksprogranna is een brede, multidisciplinaire aanpak gehanteerd 

met bijdragen vanuit rredische, technische en scx:iale wetenschappen. 
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In de karende jaren zal v.urden getracht an het programra zo veel conf onu de 

oorspronkelijke opzet uit te voeren, ondanks venuindering van de financiële 

middelen vanuit de overheid. 
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DE VRAGrnLIJST 10KAAL ERVARm CN;EMAK: EEN EENVaJDIGE Mlfill'.DE VCXR HE:!' 

BEPALEN VAN FYSIEKE ~ 

Maarten P. van der Grinten, Marjolein lbuwes en Jan Du! 
Af deling lblrlings- en Bewegingsarrler 
ta:lerlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg 'INJ, leiden 

Het is bekend dat fysieke belasting in arbeid rrede oorzaak is van veel 

klachten van net narre rug, nek, schouders, amen en handen. On na te gaan of 

verbeteringen van ~kplekken en ~knethoden ook effect hebben op de 

belasting van het bE:!wegingsapparaat is het van belang dat .ARP(Hieskundigen 

oplossingen, vom:dat deze in het bedrijf ingevoerd. Y.Drden, eerst op kleine 

schaal testen en dat zij enige tijd na invoering het resultaat evalueren. 

Daarvoor zijn eenvoudige en praktisch bruikl:xrre rrethoden voor het beJ;Xllen 

van de fysieke belasting nodig. Ontwikkeling hiervan is een der beleids

lijnen van de overheid. 

ltxxiz.aak van effect-crrlerzoek in de praktijk 

Signaleren van (nogelijke) beroepsgebonden problaratiek van het bev.Bgingsap

paraat en suggesties doen voor verbeteringen zijn belangrijke taken van 

.ARP(Hieskundigen ~kzaarn in de bedrijfsgezondheidszorg. Meer en neer Y.Drden 

deze .ARP(Hieskundigen betrokken bij het zoeken, voorbereiden, ontwikkelen, 

testen en invoeren van specifieke oplossingen of IlEatregelen voor bestaande 

knelpunten of voor nieuw te ere.ren ~kplekken, taken of hulpniddelen. 

F.e:n probleem is dat voor veel -werksituaties goede concrete (ergonanische) 

richtlijnen ontbreken of dat deze te -weinig specifiek zijn en er alleen 

duidelijkheid bestaat over de richting waarin de verbeteringen gezocht 

m:Jeten Y.Drden (Dul & Hildebrandt, 1987). F.e:n ander probleem is dat de gege

ven ARBO-adviezen rreestal deel uit::m:lken van crnvangrijke beslis- en uit

voeringsprocessen in de bedrijven. Het is onzeker in -welke IlEte de fysieke 

belasting daadwerkelijk verbetert; rrogelijk verslechtert deze zelfs. 

Qn het effect te kunnen beoordelen en kennis op te doen voor eventuele 

latere vervolgactiviteiten is het noodzakelijk dat .ARP(Hieskundigen, vaker 

dan tot nu toe gebruikelijk is, tijdens evaluaties effect-onderzoek doen. 

Daarvoor zijn relatief eenvoudige, praktisch bruikbare, valide en betrouw

bare rrethoden nodig. De ontwikkeling hiervan vonrrt een belangrijk onderdeel 

in het D3A-TN'.) onderzoeksprograrrma 'Fysieke belasting en Arbeid'. 

Na een inventarisatie van beschikbare rrethoden op het gebie:i van houdings-
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en ~ingsregistratie, registratie van ervaren belasting en electrcmyo

grafie (Van der Grinten, 1990; IbUv.Bs & Dul, 1990) is gekozen voor ve:rd.ere 

ontwikkeling van de metha:ie van het registreren van ervaren belasting. 

Registratie van ervaren belasting 

Het gaat hier an metha:ien waarbij op meer directe wijze de functionele 

belasting kan 'WO:rd.en bepaald. 

Bij de registratie van ervaren belasting "WO:rd.t gebruik genaakt van 'belas

tingssensaties' in spieren, pezen, banden en gewrichten die optreden bij het 

inneren van houdingen, bij ~ingen en bij het uitoefenen van krachten. 

Deze sensaties kunnen door betrokkene benoerd 'WO:rd.en m.b.v 'WOO:rd.en en/of 

getallen, die een gradatie van de intensiteit uitdnlkken. 

Sensaties ten gevolge van wrijf- of drukcontact van lichaamsdelen met de 

argeving ( 'contact-ongenak' ) , 'WO:rd.en bij deze metha:ien bui ten beschouwing 
" gelaten. 

Uit het literatuur-onderzoek: (Van der Grinten, 1990) blijkt ve:rd.er het 

volgende: 

- De metha:ien zijn eenvoudig toepasbaar, goedkoop en vereisen geen :meetap

paratuur. 

- Er zijn metha:ien waarbij alleen de algehele ervaren belasting 'WO:rd.t 

geschat door één score te vragen en metha:ien die lokaliseren, waarbij per 

lichaamsregio (b.v. nek, rug, amen, etc) een score 'WO:rd.t gevraagd. Deze 

laatste metha:ien zijn uit het oogpunt van evaluatie van de belasting inte

ressanter. 

- Waarschijnlijk alleen in energetisch sul:lraxirraal belastende taken kunnen 

sensaties van lokale oorsprong vastgesteld 'WO:rd.en. 

- Met de metha:ien kunnen belastingseffecten van actief en passief ~rkende 

structuren geregistree:rd. 'WO:rd.en; het Er-G registreert alleen spierac

tiviteit (zie hieronder). 

- In diverse onderzoeken met statische belastingen is gevonden dat de 

berekende biaTEChanische m:::uenten redelijk tot goed. correleren met groep

sscores voor 'lokaal ervaren belasting'. 

- Het scoreverloop is individu-specifiek: en behalve van de belasting en de 

duur ook afhankelijk van de eigen belastbaarheid; het gaat hier blijkbaar 

an indicatoren voor de belastingsgraad. 

Op basis van het literatuur-onderzoek: lijken metha:ien die z~l grootte als 

de plaats van de ervaren belasting bepalen veelbelovend. 
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Grote verschillen in lokale (quasi) statische belastingen lijken goe::i vast 

te stellen. Onbekend is echter in hoeverre ook kleine verschillen betrouw

baar vastgesteld kunnen v.urden, zoa.ls nodig is in onderzoek waarbij ook 

relatief kleine veranderingen in w=rkhouding of belasting een rol kunnen 

spelen. 

Figuur 1: 
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Voorbeeld van een afbeelding voor registratie van 'lokaal 

ervaren ongerrak' 

Naar aanleiding van het literatuuronderzoek is een aangepaste rrethcx:ie voor 

de registratie van I.Dkaal Ervaren Ongerrak (LID) opgesteld waamee een pilot

onderzoek is gedaan rret als doel indicaties te krijgen over de gevoeligheid 

van de rrethcx:ie an kleine verschillen vast te leggen. 
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Figuur 1 toont een VCX)rbeeld van de afbeelding op het registratief onnulier 

VCX)r lokaal ervaren ongerak: dat op het NIFG-'IID is ontwikkeld (Van der 

Grinten, 1990) . 

Het laboratorium:mderzoek 'Werd verricht rret tien vrouwelijke proefpersonen. 

Drie soorten kortdurende houdingsproeven, te \\eten: anrelevaties, hoofd- en 

ranpflexies, zijn uitgevoerd. Onderzocht zijn de effecten in e:r:varen ongerak: 

bij belasting door statische houdingen, die onderling 15% van het totale 

~ingsbereik (van het betreffende ~ingssegrrent) verschilden. De 

:r;:aren nabijgelegen houdingen zijn verdeeld over neutrale, midden- en extrerre 

standen. Er 'Werden geen krachten uitgeoefend. 

In 7 van de totaal 9 onderzochte :r;:aren kon een verschil in één of neer 

effect-variabelen VCX)r ongerak: vastgesteld w::irden. Uit de proeven bleek ook 

dat ongerak: goed gelokaliseerd kon w::irden. De rrethode lijkt VCX)ralsnog veel

belovend VCX)r het registreren van verschillen in (quasi) statische belas

tingen. 

O'rdat nog onbekend is hoe betrouwbaar de registraties van kleine verschillen 

zijn is irnplerentatie in de Arro-praktijk nog wat prEiffituur. Mcm2nteel w::irdt 

de test- hertestbetrouwbaarheid onderzocht. 

Electranyografie (EMi) 

F.en ~e groep van rrethoden waanree direct indicaties over de functionele 

belasting verkregen kunnen w::>rden is het .EM;. 

Met behulp van elektroden op de huid kan alleen van actieve (groepen) 

spieren direct onder de huid de elektrische activiteit geregistreerd w::irden. 

Na versterking en filtering kunnen verschillende technieken van signaalbe

\\erking w::irden gebruikt an rraten te bepalen rret verschillende betekenis, 

zoals amplituderaten als indicator VCX)r geleverde spierkracht en frequentie

rraten VCX)r spie:rverrroeidheid. Uit de literatuur (Van der Grinten, 1990) 

valt te concluderen dat het .EM; naar verhouding niet zo eenvoudig is VCX)r 

algereen gebruik in de ARBO-praktijk. Alleen in statische situaties kan be

trouwbaar kracht geIEten w::>rden. De techniek vergt bij cc:mplexe spier

structuren al snel vrij veel instrurrentatie, ook op het lichaam van de on

derzochte. F.en zorgvuldige ijkprocedure VCX)r het bepalen van een .EM;-kracht 

relatie in een goed gesimuleerde taakhouding rret behulp van een ijkfrane is 

vereist, zo ook een storingsvrije opstelling. Onzorgvuldige toepassing en 

interpretatie van de uitkansten, zoals in de literatuur herhaaldelijk is 

gesignaleerd, leiden tot niet valide uitspraken. 
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Vooralsnog- y,ur:dt niet aanbevolen an het ErvG grootschalig in de ARBO-praktijk 

in te voeren. De techniek lijkt neer geschikt voor toepa.ssing door s:peciaal 

opgeleide AROO/~eskundigen onder goed gecontroleer:de anstandigheden. 

Algen:ene ccnclusies 

Meer en neer rroet naar effectieve oplossingen gezocht y,ur:den voor de 

anvangrijke beroepsgebonden probleratiek van het bewegingsappa.raat. 

Zoals in de inleiding reeds ~r:d gesteld is het van belang dat, vaker dan 

tot nu toe gebruikelijk, oplossingen in de praktijk eerst y,ur:den getest of 

bij invoering y,ur:den geëvalueer:d op hun fysieke belastingseffecten. 

Een aantal rrethoden voor het registreren van houdingen en bewegingen is 

eenvoudig bruikbaar an oplossingen in de praktijk te evalueren. De keuze is 

erg afhankelijk van de nauwkeurigheidseisen en de rreetanstandigheden in de 

praktijk. 

Qn op een eenvoudige wijze ook directe indicaties te verkrijgen over ver

schillen in optredende in~dige belastingen in (quasi) statisch belastende 

praktijkproeven lijkt de registratiarethode voor lokaal ervaren ongE!llr:3.k 

(LID) vooralsnog- veelbelovend. 

In de ARBO-praktijk spierkrachten bepa.len rret behulp van het EM:; is ook in 

isaretrische taaksituaties doorgaans niet zo eenvoudig en lijkt neer ge

schikt voor toepa.ssing door s:peciaal daartoe opgeleide AROO/~eskundigen, 

onder goed gecontroleer:de anstandigheden. 
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HR!' :BEl'JffillGSAPP.ARAAT 

Vincent H. Hildebrandt 
Af deling lblrlings- en ~ 
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezarrlheidszo:rg 'IID, leiden 

In de praktijk van de Bedrijfsgezondheidszorg is een grote behoefte aan 

:rrethcx:ien an problaren op de v-Brkplek te kunnen analyseren en oplossingen te 

kunnen genereren. Voor één van de :rreest voorkarende problaren, klachten van 

het l::iewe:!gingsapparaat en daanree sa:rrenhangende v.Brkbelasting, v-Brkt het 

NIPG-TNJ aan een vragenlijst waa.rrree de belangrijkste knelpunten in gezond

heid en belasting die cm oplossing vragen op een eenvoudige manier in kaart 

kunnen worden gebracht. Volgend jaar zal een eerste versie van een software

pakket worden geïntrcx:iuceerd waanree v-Brkers 'in het veld' zelf onderzoek 

:rret deze vragenlijst kunnen uitvoeren. 

In het gezarrenlijk :rreerjarenonderzoeksprograrrma 'fysieke belasting en 

arbeid' van het Directoraat-Generaal van de Arbeid (CGA) van het Ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en NIPG-TNJ (Nederlands Instituut voor 

Praeventieve Gezondheidszo:rg/TNJ) wordt veel aandacht gegeven aan het 

ontwikkelen van eenvoudig :rrethcx:ien voor de praktijk. Ileze :rrethcx:ien zij 

gericht op het analyseren van problaren rond het l::iewe:!gingsapparaat op het 

v-Brk, maar ook op het genereren, implarenteren en evalueren van oplossingen. 

[)e vragenlijst 'l::iewe:!gingsapparaat' is één van de :rrethcx:ien die worden ontwik

keld. 

C1n tot preventieve naatregelen in de praktijk te karen rroet het volgende 

traject worden doorlopen: analyse - interventie - implanentatie - evaluatie. 

[)e vragenlijst kan ingezet worden in de eerste fase. In die fase is het 

:rreestal gewenst een nadere analyse te naken van anvang en aard van de ge

zondheids- en belastingsproblenatiek van het ~ingsapparaat in bepaalde 

groepen. Op basis daarvan kunnen prioriteiten gesteld worden wat betreft de 

belangrijkste knelpunten in gezondheid en belasting die cm oplossing vragen 

en kan worden aangegeven v-Blk soort oplossingen nodig is. 

[)e vragenlijst, die de afgelopen jaren door het NIPG-TNJ is ontwikkeld, 

bestaat uit een viertal onderdelen: 

- vragen naar algerene gegevens (zoals leeftijd, geslacht, beroepsverleden, 

vrije-tijdsbesteding) 
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- vragen naar de frequentie en zwaarte van de taken 

- vragen naar gezondheidsklachten, net nadruk op het ~ingsapparaat en 

daarbinnen op de lage rug en de nek-schouder-regio 

- vragen naar de werksituatie, net nadruk op houdingen, ~ingen, krachten 

en werkdruk. 

Daarnaast bevat de lijst de verkorte versie van de 'VAG' (de door het NIPG

'IID ontwikkelde en gevalideerde Vragenlijst Arbeid en Gezondheid), die neer 

algerene werkaspecten als v.ierkinhoud, leiding en collega's, werkorganisatie 

en werktevredenheid neet. Wat betreft de klachten van het ~ingsapparaat, 

is aansluiting gezocht bij de gestandaardiseerde en internationaal vaak 

toegepaste 'Nordic Questionnaire'. 

In de afgelopen jaren is gebleken dat voor deze vragenlijst in de bedrijfs

gezondheidszorg veel belangstelling bestaat, rrede ardat bestaande vragen

lijsten weinig aandacht aan ~ingsapparaatproblematiek en daanree sarren

hangende factoren besteden. Op dit m::::nent ~rdt een software-pakket 

ontwikkeld wa.anree deskundigen in de praktijk (zoals bedrijfsartsen, 

ergonCITETl, verzekeringsgeneeskundigen, arbeidshygiënisten, bedrijfsver

pleegkundigen) zelfstandig onderzoek net deze vragenlijst kunnen uitvoeren . 

ValideringsaOOerz.o 

Alvorens deze vragenlijst op grote schaal in het veld te introduceren, is 

het gewenst enig inzicht te verkrijgen in een aantal belangrijke aspecten 

van de validiteit van deze vragenlijst. Gezien het genoerde doel van de 

vragenlijst staat daarbij de vraag centraal of het rrogelijk is net de vra

genlijst op een valide manier beroepsgroepen van elkaar te onderscheiden ten 

aanzien van de belasting (gekozen is voor een zestal rcmphoudingen en -

~ingen) en ten aanzien van gezondheid (gekozen is voor klachten van de 

lage rug). 

Ten eerste is nagegaan of beroepsgroepen net uiteenlopende werkbelasting op 

basis van de vragenlijst op een valide wijze zijn te ordenen naar hCXJgte van 

belasting. Daartoe hebben v.ierknarers afkc:rnstig uit vier beroepsgroepen, te 

weten beeldschernwerkers (n=32), kantoorpersoneel (n=22), exp:rlitiepersoneel 

(n=20) en assE!llblagepersoneel (n=20), de vragenlijst ingevuld en is de 

blootstelling aan zes belastende rcmphouclingen en -~ingen in de vier 

groepen geobserveerd net video. Geanalyseerd is of de ordening van beroeps

groepen op grond van de resultaten van de vragenlijst overeenkwam net de 

ordening op grond van de observaties. Dit bleek het geval: duidelijke 

verschillen in blootstelling aan specifieke rugbelastende werkzaamheden 

tussen beroepsgroepen zijn net de 'vragenlijst ~ingsapparaat' goed in 

35 



kaart te brengen en de resultaten daarvan zijn bruikbaar als voorloper van 

rreer nauwkeurige rreebrethoden. Wel bleek een goede definiëring van de di

verse variabelen in de vragenlijst van groot belang, an ong~te ver

schillen in opvatting daarover te vennijden. Zo is bij de vraag of rren vaak 

rroet bukken van belang aan te geven of het alleen gaat an flinke voorover

buiging van de rcmp of rrede an lichte vooroverbuiging. Cbk bleken personen 

rret klachten van be:p3.alde lichaamsdelen veel vaker geneigd zijn ook bloot

stelling aan belasting van die lichaamsdelen te rapporteren. 

Ten ~e is nagegaan of beroepsgroepen net uiteenlopende gezondheidspro

blana.tiek op basis van de vragenlijst zijn te onderscheiden. Da.artoe hebben 

v-Brknerers afkanstig uit vier andere beroepsgroepen, te v.Bten beeldscheII11-

v-Brkers (n=20), drukkers (n=20), kantoorpersoneel (n=23) en chauffeurs 

(n=29), de vragenlijst ingevuld en is de rugproblana.tiek door middel van een 

gestandaardiseerd functie-onderzoek 'geobjectiveerd'. Geanalyseerd is of de 

ordening van de beroepsgroepen op grond van de resultaten van de vragenlijst 

over lage rugklachten overeenkwam net een ordening van de betrokken 

v-Brknerers op grond van het functieonderzoek. Deze analyse heeft uitgewezen 

dat verschillen in anvang van gezondheidsproblana.tiek (ongeacht de aard van 

de problana.tiek in een be:p3.alde beroepsgroep) tussen beroepsgroepen net de 

'vragenlijst ~ingsapparaat' op een globaal niveau goed in kaart zijn te 

brengen. Op basis van deze resultaten is geconcludeerd dat de vragenlijst 

goed toe:p3.sbaar is voor een eerste inventarisatie van belastings- en 

gezondheidsproblana.tiek van het ~ingsapparaat in verschillende groepen. 

Tevens is een nieuwe versie van de vragenlijst gana.akt, waarin de bevin

dingen van het valideringsonderzoek zijn verdisconteerd. 

E.en uitgebreide beschrijving van het valideringsonderzoek is elders gegeven 

(Hi.ldebrandt & D:Juwes, 1991). 

01.twikkeling so:fuM:u:e-pakket 

Qn de vragenlijst bruikbaar te naken voor deskundigen in de praktijk van de 

Bedrijfsgezondheidszorg, is thans in op:iracht van het r::::GA een softwarepakket 

in ontwikkeling dat de deskundige in staat stelt een onderzoek net deze 

vragenlijst uit te voeren, de verzarrelde data in te voeren, te analyseren en 

daarover te rapporteren. Het pakket bevat de vragenlijst (te bewerken in 

ieder willekeurig tekstve~rkingsprogra.rcna), een uitgebreide handleiding en 

gebruiksaanwijzing, een progra.rcna an de gegevens in te voeren en een 

analyse/rapportage progra.rcna. De 'output' van het pakket is een standaard.

rapportage waarin inzicht ~reit gegeven in anvang en aard van de gezond

heids- en belastings-problana.tiek in de betrokken groep. Qn de progra.rcna's 
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te kunnen draaien, is een PC-XT rret VGA-kaart voldoende, teIWijl een 

willekeurige printer en tekstverv.Brker kan v.D:rden gebruikt. 

Referentiegegevens 

On eigen resultaten voor één groep te interpreteren, is de vorming van een 

breed. referentiebestand dat in de praktijk geraadpleegd kan v.D:rden een 

belangrijke voorwaarde. Het ligt in de bedoeling op het Niffi-'100 een 

centraal verzarrelbestand in te richten, dat kan v.D:rden gebruikt als 

vergelijkingsmateriaal voor de eigen gegevens. 

IG:>'en gezocht cm softww:ep:lkket. uit te testen 

F.en eerste versie van dit pakket zal in 1992 een praktijktest rroeten onder

gaan. Hiervoor zoekt het Niffi-'100 enkele B:;D'en die in 1992 groepen 

(bedrijven, afdelingen, functies) op problaren rret het re..iegingsapparaat 

willen doorlichten en daarvoor de vragenlijst re..iegingsapparaat willen 

gebruiken. Voor deze B:;D'en bestaat de m:::xJelijkheid een eerste versie van 

het progranna gratis te verkrijgen en te gebruiken, wanneer zij bereid zijn 

in ruil daarvoor rree te -werken aan een evaluatie van het progranrna op 

bijvoorbeeld bruikbaarheid, hanteerbaarheid, efficiëntie en gebruikersvrien

delijkheid. Geïnteressee:rden kunnen contact opnemen rret de onderzoeker, V.H. 

Hildebrandt, bedrijfsarts, Niffi-'100, telefoon 071 -181 760. 

Literatuur 
Hildebrandt, V.H. & M. Cb~s. Vragenlijst re..iegingsapparaat: de validiteit 
van gerapportee:rde rc:mphouding en rugklachten bij vergelijking van beroeps
groepen. Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Directoraat-Generaal van de Arbeid, 1991. (S 122-3) 
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WR-1.0: DE EERSTE PRARTIJKVmSIE VAN EEN wmK-RUS'l'-MDEL va:R. S'IM.'ISCHE 

WEmGllJD~ 

Jan ü.J.l, Marjolein I::Xxnr.ies, Peter Snitt 
Afdeling lblrlings- en lEwegingscrrlerzoek 
Nederlarrls Instituut voor Praeventieve Gezarrlheidszorg '!ID, leiden 

Inleiding 

F.én van de taken van arro-deskundigen is het adviseren van het m:magarent 

over nocxizakelijke ergonanische en organisatorische verbeteringen an de 

lichanelijke belasting van ~rknarers te venninderen. Qn deze adviezen te 

onderrol.lV.'eil bestaat behoefte aan kwantitatieve gegevens over de lichanelijk 

belasting tijdens de uitvoering van verschillende taken. 

Voor tiltaken kan de arro-deskundige terugvallen op de NIOSH-rrethooe, die 

recentelijk is vernieuw::i (Vink & Dul, 1991). Voor andere lichanelijk belas

tende taken zoals trekken, dm-.Bn en langdurige, eenzijdige ~rkhoudingen 

zijn dergelijke eenvoudige, maar ~tenschappelijk zo goed nogelijk onder

rouw::ie rrethooen nog niet voorhanden. 

Het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNJ (NIPG-TNJ) 

heeft enkele jaren geleden het initiatief genaren an te karen tot een 

eenvoudige analysarethooe voor taken die een langdurige statische ~rkhou

ding vereisen. Op grond van de beschikbare anpirische kennis uit de 

literatuur over spiervernoeidheid en -herstel is een ~k-rust-m:x:l.el voor 

statische houdingen ontwikkeld. Dit m:x:l.el voorspelt spiervernoeidheid op 

rasis van (door bijvoorbeeld een arro-deskundige) ingevoerde gegevens over 

de zwaarte, duur en frequentie van de houding die nodig is an de taak uit te 

voeren. Met het m:x:l.el kunnen arro-deskundigen simulaties uitvoeren an voor 

de gegeven houding optimale ~rk-rust-sche10's te bepalen, zodat de 

spiervernoeidheid zo laag nogelijk is. 

Na ontwikkeling van enkele jaren en een praktijktest rret arro-deskundigen is 

de eerste praktijkversie van het m:x:l.el recentelijk beschikbaar gekcrren. als 

een canputerprogramra voor een PC. 

Achtergrondgegevens van het m:x:l.el en het programra staan beschreven de 

handleiding van het pakket en in een recent verschenen artikel (Dul et al., 

1991). In het navolgende v.Drdt kort ingegaan op de gebruiksnogelijkheden van 

het programra in de praktijk. 

Invoergegevens 

Het prograrrna analyseert één houding tegelijkertijd. Canbi.naties van 
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houdingen die nodig zijn an één of rreerdere taken uit te voeren kunnen nog 

niet ...urden beoordeeld ~e het ontbreken van wetenschappelijke gegevens. 

De arbo-deskundige dient de volgende stappen te volgen. 

1. Allereerst ...urdt de bij de te onderzoeken taak behorende representa

tieve houding bepaald. Het :rroet gaan cm een (quasi-)statische 

houding; raTipl::::ewegingen of repeterende ~ingen kunnen niet 

...urden geanalyseerd. Kleine l::::ewegingen rond een gemiddelde lichaams

stand zijn wel toelaatbaar. 

2. Van de te onderzoeken houding :rroet vervolgens de zwaarte ...urden 

geschat. Dit is de spierinspanning van de rreest belaste spiergroep. 

Deze spierinspanning is nodig an de houding te handhaven en een 

eventuele uit\\Bndige statische kracht te leveren. De spierinspanning 

...urdt uitgedrukt als percentage van de naxi.m:lle spiersterkte van de 

rreest belaste spiergroep. De rreest eenvoudige nethode vcx:>r het 

bepalen van de spierinspanning is het gebruik van een houdingenatlas 

waarin per houding de spierinspanning van het rreest belaste lichaams

deel is gegeven (groepsgemiddelde). F.en eerste versie van zo'n 

houdingenatlas is opgencrren in de handleiding van het pakket. 

3. De volgende stap is het bepalen van de duur en frequentie van de te 

onderzoeken houding. Het gaat hier an de verdeling van de werk- en 

rusttijden vcx:>r de betreffende houding. Werktijd is hier gedefinieerd 

als de tijdsduur dat de houding :rroet ...urden ingencrren. Meestal is de 

totale ~ktijd vcx:>r de te onderzoeken houding opgedeeld in rreerdere 

kortere werktijden die onderbroken zijn net rust of andere werkzaam

heden. Rusttijd is gedefinieerd als de tijdsduur dat de houding v.urdt 

afgewisseld zodat de rreest belaste spiergroep kan ontspannen. Het 

gaat hier niet alleen an fo:rnele rustperioden, m:l.ar ook cm korter- of 

langerdurende onderbrekingen van de statische houding die ontspannend 

zijn vcx:>r de rreest belaste spiergroep. Hierbij v.urdt er wel vanuit 

gegaan dat geen andere zware houdingen v.urden ingencrren of zware 

l::::ewegingen ...urden geraakt. De ~k- en rusttijden v.urden uitgedrukt 

als (n) perioden van 'vaste of variabele afzonderlijke ~k- en 

rusttijden. 

4. Tenslotte v.urden de gegevens ingevoerd in de canputer: 

spierinspanning door de houding (%van de naxi.m:lle spiersterkte); 

werktijd per periode (min.); 

rusttijd per periode (min.); 

aantal werk-rustperioden. 

Na invoer van deze gegevens berekent de carputer de naxi.m:lle volhoudtijd 
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van de houding (naxirrale aaneengesloten ~ktijd), en de hoogste waarde 

van spieIVenYOeidheid tijdens het opgegeven ~k-rust-sche:ra. De spierver

rroeidheid ~rdt uitgedrukt in "spierfitheid". Dit is het c:mgekeerde van 

spie.rvenn::Jeidheid. Bij 100% fitheid is er geen spiervenroeidheid; bij 0% 

fitheid is de spier uitgeput en kan de houding niet neer ~rden gehand

haafd. De hoogste waarde van de spie.rvenroeidheid kant dus overeen net de 

laagste waarde van de spierfitheid. De fitheid geeft op ieder m:::nent de 

venroeidheidstoestand van de houding aan. Het is de resterende tijdsduur 

dat de houding nog ononderbroken zonder rust zou kunnen ~rden vol

gehouden, uitgedrukt als percentage van de bij de houding behorende 

naxirrale volhoudtijd in uitgeruste toestand. 

Figuur 1 tcx:mt voor een houding net een spierinspanning van 20% het 

verloop van de fitheid voor een werk-rust-schena net 4 gelijke werk

rust-perioden, elk bestaande uit 4 minuten ~ktijd en 4 minuten rust

tijd. De minirm.Im fitheid is in dit voorbeeld ruim 40%. 

Figuur 1: 

fitheid 
Cperant. 
MXiMle 
fitheid) 

T 

8 

Sp1er1n:spann1n9 
A.ntal Wer1e-~ust 

Wer1etijd = 1 .8 
Rusttijd = 1 .8 

Tijd <•in. > -+ 

= Z1t.( 
perioden = 1 

Totale werktijd = 16.8 •in. 
Totale rusttijd = 16.8 •in. 

32 

Voorbeeld van een werk-rust-schena voor een statische houding. 

De fitheid geeft op ieder m::rrent de venroeidheidstoestand van de 

houding aan. D:::>or aanpassing van het ~k-rust-schera of door 

verbetering van de houding rroet getracht WJrden de laagste 

waarde van de fitheid (hier 40%) zo groot rrogelijk te ITBken. 
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Sinnlaties 

Nadat de gegevens zijn ingevoerd kunnen rret het werk-rust-progranma 

simulaties ~rden uitgevoerd. Het doel daarvan zal meestal zijn het 

vergroten van de mi.nimtnn-waarde van de fitheid. De simulaties rroeten leiden 

tot aanbevelingen voor de organisatie van de taak en/of aanbevelingen voor 

verbeteringen van de houding. 

Allereerst kan ~rden getracht an binnen de praktische rrogelijkhecien van de 

taak de afzonderlijke werk- en rustpericxien te verkorten zonder de totale 

werktijd en de totale rusttijd te beïnvloed.en. Dit blijkt in het algE!fl9en 

een zeer effectieve rrethcxie te zijn an de mi.nimtnn fitheid te vergroten. Wel 

is het zo dat de opbrengst minder ~rdt naarrrate het aantal pericxien 

toeneemt. 

Bij variabele werk- en rustpericxien kan het effectief zijn an de langere 

werkpericxien aan het begin te plaatsen. 

Vermindering van de spierinspann.ing (verbetering van de houding) is ook vaak 

een doeltreffende m:mier de mi.nimtnn spierfitheid te vergroten. 

Elke berekening kan ~rden bewaard als canputerbestand of als een grafiek 

zoals figuur 1 over het verloop van de fitheid. Bij deze grafiek staan ook 

de invoergegevens vermeld. De grafiek kan door aroo-deskundigen ~rden 

gebruikt voor verdere discussie rret betrokken werknerers en m:magerent an 

daadwerkelijke veranderingen door te voeren. 

Beperld.ngen 

Naast lx>vengenoem::ie rrogelijkhecien kent het m:xiel verschillende beperkingen. 

In bovenstaande simulaties gaat het an relatieve beoordelingen: verschil

lende canbinaties van invoergegevens ~rden onderling vergeleken. Absolute 

beoordelingen waarbij de uitspraak ~rdt geciaan dat een bepaalde waarde van 

de mi.n.imt.nn spierfitheid wel/niet toelaatbaar zijn niet aan te raden c:m::iat de 

validiteit van de bepaling van de spierinspann.ing nog niet duidelijk is. 

Bovendien is niet bekend welke mi.nimtnn fitheid als toelaatbaar rroet worden 

beschouw:i in verband rret nadelige effecten op de langere tennijn. 

Het enige criterium waanree houdingen ~rden beoordeeld is spiervernoeid

heid. Scmnige houdingen, zoals diep voorovergebogen staan zijn niet 

vernoeiend voor de spieren rraar zijn wel belastend voor andere structuren in 

het lichaam. In het algE!!"19en is het m:xiel niet toepasbaar voor houdingen rret 

extrere ge.vrichtstanden. 

Het m:xiel is gevoed rret 611pirische gegevens uit de literatuur die zijn 

verkregen uit lalx>ratoriurronderzoek. Hierbij werden langdurig zuiver 
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statische houdingen ingenaren.. In v.ierkelijkheid zullen houdingen rreestal 

niet zuiver statisch zijn. r::oor geringe ~ingen treedt spiervernoeidheid 

minder snel op. Het is daaran te verwachten dat het m:xiel een veilige schat

ting geeft: de v.ierkelijke venroeidheid is minder groot dan de berekende 

venroeidheid. 

Zoals gezegd kan het m:xiel slechts één houding tegelijkertijd beoordelen. 

Canbinaties van houdingen en interacties tussen houdingen kunnen niet ~rden 

geanalyseerd. Evenals bij de Niü.SH-:rrethode voor tillen kunnen daardoor 

alleen geïsoleerde taken ~rden bestudeerd. 

Nadere inlichtingen 

Nadere inlichtingen over het m:xiel en over aanschafm::>gelijkheden van het 

pakket kunnen bij de auteurs ~rden verkregen (tel. 071 - 181 762). 
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HMIBMRHEID VAN I..CN;I'l'UDINML CIIDIBWEK NAAR .MNOO~ VAN HET fill'JE

GIH;SAPP.ARAAT IN ~ MET DE ffiZ 

Paulien M. Ibngers 
Afdeling lbxtings- en Bewegingscmerzo 
Nederlarrls Instituut voor Praeventieve Gezco:iheidszorg 'IID, I.eiden 

D::>or de anvang van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim door klachten en 

aandoeningen van het bewegingsapparaat, is de :rraatschappelijke belang

stelling voor deze ~kgebonden gezondheidsproblenatiek groter dan ooit. In 

het veel besproken volurre beleid, verdient de preventie van deze klachten en 

aandoeningen dan ook hoge prioriteit. Het is echter niet zonder neer 

duidelijk op ~lke factoren het preventiebeleid zich in de eerste plaats 

noet richten. De literatuur levert verbazingv.Bkkend genoeg slechts beperkte 

en sans tegenstrijdige gegevens op over het aandeel van verschillende 

risico-factoren. Voor een opti:rraal preventief beleid is goed inzicht in de 

relatie tussen individuele en beroepsgebonden risico-factoren en klachten en 

aandoeningen van het bewegingsapparaat noodzakelijk. 

Qn dit inzicht te krijgen dient een onderzoek te 'WOrden OfXJezet, waarbij de 

onderzoeksopzet er voor noet zorgen dat de resultaten niet 'WOrden vertekend 

doordat ~knE!TErs net klachten overstappen van fysiek 'zwaar' ~k naar 

'licht' ~kof hun ~k door een slechte gezondheid niet neer kunnen 

uitoefenen. Bovendien noet de belasting 'WOrden gE!TEten voordat de klachten 

optreden, ard.at navragen van houdingen en bewegingen in het verleden 

noeilijk is. Daarna kan dan 'WOrden nagegaan ~lke belasting het risico op 

gezondheidsklachten verhoogt. 

Dit betekent dat alleen een prospectief longitudinaal onderzoek in aanrrer

king kant, een dergelijk onderzoek is echter tijdrovend en kostbaar. In op

dracht van het Directoraat Generaal van de Arbeid van het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daaran een haalbaarheidsstudie uitge

voerd naar de rrogelijkheden voor een dergelijk onderzoek in Ne:ierland 

(Bongers, 1991). Dit onderzoek maakt deel uit van het D3A-'IID-onderzoekspro

granna "Fysieke belasting en arbeid". 

SanEnwerlc.ing I1Et EGO' en 

F.en dergel ijk onderzoek kan het beste 'WOrden uitgevoerd in sarren~rking net 

bedrijfsgezondheidsdiensten (ffiD'en), deze hebt-en .irrrrers een goede toegang 

tot de ~rkplek en zijn tetrokken bij de gezondheid van de vverknE!TErs in 

relatie tot het vverk. Het telang en de praktische haalbaarheid van een 
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longitudinaal onderzoek is besproken mat 12 B3D'en. In deze gesprekken kwam 

naar voren dat een dergelijk onderzoek door deze diensten zeer relevant 

\o.'Ordt gevonden. Zij gaven aan dat, ondanks de anvang van de ~kgebonden 

gezondheidsproblematiek van het bewegingsapparaat, de meeste B3D'en op dit 

terrein nog geen beleid hebben ontwikkeld en rroeite hebben er goed op in te 

spelen. In de gesprekken zijn ook de nogelijkheden van B3D'en an het onder

zoek in te :p3.Ssen in de dagelijkse praktijk aan de orde géW:!est. Ongeveer de 

helft zag hier in principe nogelijkheden toe en stond positief tegenover 

deelnarre aan het onderzoek. Wel was er duidelijke behoefte aan ondersteu

ning, zo.-.iel inhoudelijk als in de vonn van extra personeel bij deelnarre aan 

het onderzoek. 

Verder is in deze haalbaarheidsstudie ook nagegaan hoe zo'n prospectief 

onderzoek het beste kan \-.'Orden opgezet an de meest waardevolle gegevens te 

verkrijgen. 

lessen uit de literatuur 

Allereerst is een literatuurstudie uitgevoerd naar de ~inig reeds voltooide 

prospectieve longitudinale studies over rugklachten en -aandoeningen. De 8 

belangrijkste studies zijn uitgebreid bestudeerd. De meeste aandacht in deze 

studies gaat uit naar de invloed van de individu-gebonden factoren op het 

ontstaan en verloop van rugklachten. De kwantitatieve belasting door houding 

en ~ing en krachtuitoefening op het ~k is slechts in 3 studies in 

kaart gebracht. De historische belasting is slechts in 1 onderzoek nage

vraagd. Helaas vertonen deze studies op andere onderdelen tekortkaningen. In 

de overige studies is de ~rkbelasting alleen op globaal niveau in het 

onderzoek betrokken (bijvoorbeeld het beroep). Uit de literatuur is dan ook 

geconcludeerd dat de meerwaarde van een longitudinaal onderzoek naar de 

~kgebonden risico-factoren van aandoeningen van het bewegingsapparaat, ge

zocht rroet \-.'Orden in het beter in kaart brengen van de nec:hanische belasting 

op het ~rk. Uit een internationale oriëntatie bleek dat een dergelijk 

onderzoek op dit m:::nent niet elders \o.'Ordt uitgevoerd of in voorbereiding is. 

Belangrijke keuzes 

In de haalbaarheidsstudie is ruime aandacht besteed aan de verschillende 

keuzes die bij de opzet van een longitudinaal onderzoek naar klachten en 

aandoeningen van het ~ingsapparaat rroeten \-.'Orden gemaakt. Deze keuzes 

voor meting van het gezondheidseffect, de belasting en de onderzoekspopu

latie zijn nader ui tg~rkt en onderl:x:n.futi en \-.'Orden hier kort ~rgegeven. 

Wat betreft het effect, is besloten het onderzoek prirra.ir te richten op het 

46 



zorgvuldig navragen van synptaren in de rug en de nek/schouder/ann regio. 

Daarnaast worden ook gegevens over het ziekteverzuim en de vennindering van 

de functie van deze lichaamsregio's (spierkracht en ~lijkheid) in het 

onderzoek opgenaren. 

Bij het bepalen van de belasting door houding, beweging en krachtuitoefening 

is het van belang van te voren schadelijke belastingspatronen te definiëren. 

Er zijn imrers ook gunstige effecten van fysieke belasting (verbeteren van 

de spiersterkte, coördinatie en algemene conditie en 'onderhoud' van de 

gewrichten)! Op grond van beschikbare biarechanische en epidemiologische 

gegevens worden bijvoorbeeld het m:mipuleren van zware lasten terwijl 

gelijktijdig de rc:mp wordt gedraaid, het snel en rret een hoge frequentie 

uitvoeren van bewegingen en langdurig zitten in een gefixeerde houding als 

risico-factoren aangerrerkt. Uiteraard is het ook van belang personen in het 

onderzoek op te nemen rret een belasting (nu en in het verleden) die v-Binig 

klachten veroorzaakt (referentie groep). Qn de resultaten van het onderzoek 

te kunnen gebruiken voor nonnstelling zijn kwantitatieve gegevens nodig over 

deze belastingspatronen. Alleen een vragenlijst is hiervoor niet geschikt, 

de belasting zal rroeten worden gereten op de v-Brkplek. Hiervoor zijn 

verschillende meetrrethoden beschikbaar . De observatie van houding, beweging 

en krachtuitoefening vanaf videobeelden, aangevuld rret directe rretingen rret 

inclino- of goniaretrie lijkt vooralsnog de meest geschikte rrethode. Het is 

uit de literatuur niet bekend of het belangrijk is de gemiddelde of de 

piekbelasting te rreten, beiden zullen dus worden bepaald. 

Gezien de literatuur over risico-factoren van klachten en aandoeningen van 

het bewegingsapparaat is er alle reden an naast de rrechanische belasting ook 

aandacht te besteden aan de psyche-sociale factoren op het v-Brk. 

Tenslotte is het belangrijk an de belasting te rreten voordat de gezondheids

effecten optreden en v-Brknerrers als gevolg daarvan ander v-Brk gaan doen. Het 

onderzoek zal dus rroeten plaats vinden bij relatief jonge v-Brknerrers zonder 

recente (ernstige) klachten van het bewegingsapparaat. 

01derzoeksvoorstel 

Op basis van de genaakte keuzes is voorgesteld een onderzoek uit te voeren 

onder een groot aantal jonge v-Brknerrers, die niet eerder ernstige rug

klachten hebben gehad en langer dan 1 jaar hun huidige v-Brk uitvoeren. Zij 

hebben een fysieke belasting die afwijkt in één bepaald opzicht van de an

dere v-Brknerrers in het onderzoek. Bij alle deelnerrers aan het onderzoek zal 

op een gestandaardiseerde wijze de gezondheid en belastbaarheid worden be

paald rret een schriftelijke vragenlijst aangevuld rret een beperkt licha-
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nelijk onderzoek naar de functie van ru.g en nek/schouder/ann regio. De 

nechanische belasting op de werkplek v.urdt vastgelegd door middel van 

directe netingen en observatie vanaf video-opnarren. Indien werknenars net 

een onderlinge vergelijkbare belasting in het onderzoek kunnen v.urden 

opgencrren zijn individuele observaties van de belasting niet ncxxizakelijk en 

v.urdt voorgesteld observaties van enkele representatieve personen per groep 

uit te voeren. Tijdens de observatie op de werkplek v.urdt l:xJvendien een 

inventarisatie geraakt van stressoren en regelnogelijkheden op het werk. Na 

1 jaar krijgt iedereen een korte vragenlijst toegestuurd over klachten in de 

voorafgaande periode en over veranderingen in de arbeidsanstandigheden. Na 2 

jaar ontvangen alle deelnarers aan het onderzoek opnieuw een vragenlijst 

naar symptcrren en v.urdt voor degenen die symptaren rapporteren en voor een 

steekproef uit degenen die geen symptaren rapporteren, opnieuw een beperkt 

lichanelijk onderzoek uitgevoerd naar functie van de ru.g en nek/scho

uder/ann regio en de gezondheid. Voor deze personen v.urden vervolgens ook de 

netingen en videobeelden van de nechanische belasting verwerkt. 

Ofin:engst van het arrlerzoek 

Uit het voorgestelde onderzoek zal inforrra.tie karen, die door EGD'en kan 

v.urden gebruikt bij de beantv.Dording van verschillende vragen uit de 

praktijk. Zoals bijvoorbeeld: 

Op welke individuele en/of werkgebonden risicofactoren rroet de aandacht 

gericht v.urden? 

Zijn er factoren die bij een keuring gereten kunnen v.urden die latere 

klachten voorspellen? 

Zijn er vroege voorspellers van klachten die periodiek bepaald kunnen 

v.urden? 

Zijn er richtlijnen te geven voor toelaat.bare hoogte en of duur van de 

belasting? 

Wat dat laatste betreft: ook de overheid kan deze inforrra.tie gebruiken voor 

onderbouwing van nonnstelling. Naast de nechanische belasting v.urden 

eveneens gegevens verzaneld over andere factoren in het werk die alleen of 

in canbinatie net de nechanische belasting van invloed kunnen zijn op het 

ontstaan van rugklachten (zoals de organisatie van het werk, tijdsdruk, de 

rrate van invloed die nensen kunnen uitoefenen op de uitvoering van hun eigen 

werk, ervaren stress e.d.). Over het belang van deze factoren is nog weinig 

bekend. Deze inforrra.tie kan bijdragen aan het stellen van prioriteiten bij 

een preventief beleid (voorlichting en andere regelgeving). 

Naast de externe belasting zal ook de door de werknarers ervaren belasting 
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en het ervaren ongenak worden bepaald. In het onderzoek wordt onderzocht of 

aan de hand van deze variabelen een vcx:>rs:pelling kan worden gedaan over het 

ontstaan van klachten (en op langere tennijn ziekte verzuim). Indien een 

dergelijke eenvoudige bepaling van de interne belasting een vcx:>rspeller zou 

zijn van latere klachten of uitval, geeft dit de B3D'en een instrurrent in 

handen an vroegtijdig te kunnen ingrijpen en nogelijk latere klachten te 

vcx:>rkaren. 

OfbI:elgst voor de deel.nei:l::rne ffiD' en 

I:X:>or deelnarre aan het onderzoek zullen ired~kers van de B3D training 

krijgen in, en ervaring oµioen net het neten van fysieke belasting op de 

v.Brkplek en net het vaststellen van gezondheidsproblerratiek van het 

~ingsapparaat bij werknerers. Tevens wordt inzicht verkregen in ontstaan 

en verloop van klachten en aandoeningen van het ~ingsapparaat en de 

hoogte van de belasting van de deelnerende werknerers. B3D'en die belang

stelling hebben vcx:>r deelnarre aan het onderzoek worden van harte uitgenodigd 

dit aan de onderzoeker door te geven. 

Vervolg 

Op dit narent worden in een vervolg project de protocollen opgesteld vcx:>r 

het neten van de belastbaarheid en de belasting van de deelnerers aan het 

onderzoek. Qn zo efficiënt nogelijk tot deze protocollen te karen is 

vcx:>rzien in een bezoek aan enkele buitenlandse projecten die eveneens een 

longitudinaal onderzoek in vcx:>rbereiding hebben. A.an het eind van dit jaar 

zullen de rreetprotocollen gereed zijn. In aansluiting daarop zal de 

uitvoerbaarheid van de protocollen in de praktijk worden uitgetest en zullen 

nogelijk enkele beperkte valideringsstudies v.urden uitgevoerd. Indien 

vervolgens de organisatorische randvom:waarden vcx:>r het project (nadere 

afspraken net de deelnerende B3D'en, selectie van de onderzoekspopulatie, 

benaderen van de bedrijven etc) zijn gerealiseerd, kan de data verzarreling 

van start gaan. 
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EEN ~ AANPAK vaR vam.ICEfl'IN; BIJ PRCELEMEN ME'T Hfil1 ~TIGSAP

P.ARAAT IN BEllUJVEN 

Ilse J .M. Urlings 
Afdeling lbrlings- en Bewegingscrnerz 
Nederlarrls Instituut voor Praeventieve Gezcnihe:i.dszorg 'JID, reiden 

Inleiding 

Teneinde de problara.tiek van het bewegingsapparaat terug te dringen is het 

ontwikkelen van preventieve activiteiten van groot belang. Naast v.erk

plek(her)ontwerp en het gebruik van hulpniddelen is één van deze activi

teiten het geven van voorlichting aan de betrokkenen. Het kant echter voor 

dat nen dergelijke voorlichting invult als "kennis over het bewegingsappa

raat aandragen". F.en les over de anatanie van de v.ervelkolan is echter zin

loos wanneer deze niet ingebed is in een plan. In opdracht van het r::GA is 

door het NIPG/'IID in het kader van het r::GA-TNJ-onderzoeksprogranna 'Fysieke 

belasting en Arbeid' een stappenplan ten behoeve van het geven van voor

lichting ontwikkeld (Urlings et al., 1991). Deze handleiding beoogt een 

houvast te bieden aan Arbo-deskundigen an op een systara.tische wijze 

gestalte te geven aan voorlichting. 

De handleiding is geschreven door twee voorlichtingskundig onderzoekers 

(GVO-ers) en een bewegingsdeskundige op grond van ervaring in diverse 

projecten, waarbij voorlichting een rol speelde. F.en eerste versie is 

beoordeeld door 16 Arbo-deskundigen uit de praktijk (bedrijfsartsen, 

bedrijfsverpleegkundigen, bedrijfsfysiotherapeuten, ergonaren en veilig

heidskundigen) . Hun ccmrentaar is venverkt in de nu gepubliceerde versie van 

de handleiding. 

De sta~jze aanpak 

De handleiding is eenvoudig van opzet en volgt een stappenplan. Dit 

stappenplan bestaat uit de volgende stappen: 

1. Analyse van het problean en inhoud van de voorlichting 

2. Voorbereidingen voor de voorlichting 

3. Selecteren van rrethcxien van voorlichting 

4. Het uitvoeren van de voorlichting 

5. Het evalueren van de voorlichting. 

Per stap wordt ~gegeven wat door wie en hoe gedaan kan worden. crn de 
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gebruiker van het voorlichtingsblad daarbij te helpen worden de volgende 

hulµniddelen aangereikt in het blad: 

er zijn vragen gefonuuleerd die de gebruiker zich dient te stellen 

voordat net de uitvoering van de betreffende stap begonnen wordt; 

er zijn checklists opgenaren an ingevuld te worden voor de eigen bedrijfs

situatie; 

er zijn aandachtspunten gefonuuleerd en richtlijnen gegeven voor nadere 

invulling van progra.rrma-onderdelen voor de voorlichting; 

invulschera's zijn v.Bergegeven voor bijvoorbeeld progra.rrma- of tijdplan

ning. 

en er zijn diverse voorbeeldsituaties beschreven ter illustratie; 

Het voorlichtingsblad eindigt net een lijst van instanties (en adressen) 

waar nen terecht kan voor specifieke inf o:rnatie en een overzicht van 

relevante literatuur op dit terrein. 

Inholrl van de stappen 

Ter illustratie van de inhoud van het voorlichtingsblad wordt in het kort 

per stap beschreven wat erin aan de orde kant en worden enkele voorbeelden 

getoond. Allereerst rroet echter venreld worden dat het uitgangspunt bij het 

hanteren van het stappenplan is dat de probleratiek van het houdings- en 

bewegingsapparaat het probleem is dat rroet "WOrden aange:p:Uct, bijvoorbeeld 

end.at dit één van de belangrijkste aroo-probleren in het desbetreffende 

bedrijf is. 

Stap 1: analyse van het probleem en inhoud van de voorlichting 

Deze stap is bedoeld an na te gaan of voorlichting wel zinvol is en an de 

inhoud te bepa.len voor de voorlichting in het betreffende bedrijf. Daartoe 

rroet eerst een beschrijving van de klachten aan het bewegingsapparaat 

geraakt worden. Als hulµniddel hierbij zijn vragen opgenaren als: 

Welke klachten van het be.vegingsapparaat karen in het bedrijf 

(op welke afdeling) voor? 

Bij hoeveel werknerers kaTEn deze klachten voor? 

Hoeveel verzuim, uittrede is er als gevolg van deze klachten? 

Aan de hand van verzu.irrgegevens, gegevens van pericxliek geneeskundig onder

zoek of een nadere analyse van de situatie (net vragenlijst of intervie.vs 

net sleutelperso~en) kunnen dergelijke vragen beant'WOord "WOrden. De rreest 
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anvangrijke en erri.stige klachten krijgen de prioriteit voor verdere aanpak. 

Van deze klachten dient vervolgens nagegaan te worden in hoeverre ze door 

gedrag worden veroorzaakt (bijvoorbeeld tillen rret voorovergebog"en rug in 

plaats van door de Jmieën te gaan). Deze gedragsfactoren dienen veranderbaar 

te zijn, dat wil zeggen dat door middel van training bijvoorbeeld een andere 

tilhouding aangeleerd kan worden. Als niet gedrag naar bijvoorbeeld de vverk

plekinrichting de klachten veroorzaakt, verdient eerst de -werkplek aandacht. 

In het algE!t'ee11 geldt dat gedragsfactoren die z~l een belangrijke bijdrage 

leveren aan het gezondheidsprobleem als goed veranderbaar zijn, aanknopings

punten vornen voor de voorlichting. In een natrix ziet dat er als volgt uit: 

gezondheidsgedrag 

veranderbaar 

niet (minder 
veranderbaar) 

belangrijk 

l.hoge prioriteit 
voor 
voorlichting 

3.minder hoge 
prioriteit voor 
voorlichting 

niet (minder) 
belangrijk 

2. lage prioriteit 
voor voorlichting 

4. geen voorlichting 

Vervolgens kan in overleg rret de betrokken vverknerers gezocht worden naar 

oplossingen, alternatieven voor het 'ongunstige' houdings- en ~ingsgedrag. 

an verder inhoud te kunnen geven aan de voorlichting is inzicht nodig in de 

achtergronden van het huidige en het g~te houdings- en ~ingsgedrag. 

an daar achter te karen zijn vragen gefornruleerd als: 

Is rren zich bewust van de problEm3.tiek, de houdingen en ~ingen? 

Denkt rren dat de oplossing een gunstig effect zal hebben op het ~ingsap

:paraat? 

Beschikt rren over voldoende vaardigheden en rrogelijkheden an het g~ste 

gedrag (juiste houding/~ing) te kunnen uitvoeren? 

Op grond hiervan kunnen doelstellingen voor de voorlichting gefoD'Tillleerd 

worden. Voorbeeld van zo'n doelstelling kan zijn: 'Aan het eind van het 

voorlichtingsprogramra kan 95% van de naaisters de naaitafel en stoel 

zelfstandig instellen aan de hand van de richtlijnen'. De doelstellingen 

m::::>eten zo concreet en reëel rrogelijk gefoD'Tillleerd worden, bovendien m::::>eten 

ze rreetbaar zijn an het effect te kunnen vaststellen. 
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Stap 2: voorbereidingen 

Voordat de voorlichting verder wordt opgezet rroet nagegaan worden hoe groot 

de slaagkans is. F.en belangrijke vraag daarbij is in hoeverre er in het 

bedrijf bereidheid is tot veranderen (managarent en andere betrokkenen). Er 

wordt aangegeven wie in een bedrijf op .....-elk niveau (bedrijfs-, afdelings- en 

functie-niveau) betrokken kan worden bij het uitvoeren van de voorlichting. 

Verder zijn een tiental aandachtspunten gefonmleerd die voor de invoering 

van de voorlichting van belang zijn. F.én van die aandachtspunten is het 

zorgen voor inspraak en openheid. Het doel van de rraatregelen rroet voor 

iedereen duidelijk zijn. 

Stap 3: selecteren van nethoden 

Deze derde stap is behulpzaam bij het kiezen van de nethode voor de voor

lichting. Na. venrelding van randvoo:rwaarden zoa.ls budget, personeel, 

voorzieningen en middelen, wordt een overzicht geboden van de neest voorkarende 

voorlichtingsrrethoden en het doel waarvoor ze gebruikt kunnen worden. 

F.en voorbeeld: 

Schriftelijke 
voorlichting 
folder, brochure, 
krant, tijdschrift, 
poster ... 

aandacht trekken 
angst reduceren 
geheugensteuntje 

Voorlleeld 

stukje over 
rugproblaren in het 
personeelsblad 

Er wordt aangegeven dat m:i.terialen voor de voorlichting, zoa.ls video, 

folders, posters en dergelijke geleend of zelf gana.akt dan v.iel aangepast 

kunnen worden. Ingeval voorlichtingsm:i.teriaal zelf vervaardigd wordt is het 

van belang aandacht te besteden aan het vooraf testen van de m:i.terialen. 

r:aartoe is in de handleiding een voorbeeld van een leesl:::aarheidstoets en van 

een schriftelijke enquête opgenaren. 

'lbt slot wordt er een invulschana gegeven voor de planning van het voorlich

tingsprograrrna en van een tijdsplanning voor de ontwikkeling en uitvoering 

van het prograrma. 

Stap 4: uitvoering 

F.en belangrijk aspect bij de uitvoering van een voorlichtingsprograrma is de 

zogenaam::ie prcx:es-evaluatie an na te gaan hoe alles verloopt. Als hulp 

hierbij zijn voor een aantal relevante aspecten van de voorlichting vragen 
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gefonnuleerd., bijvoorbeeld over: 

de doelstelling: 'Sluit de doelstelling aan bij de gesignaleerde problena

tiek?' 

de organisatie van de voorlichting: 'Welke taakverdelingen zijn er genaakt?' 

de voorlichtingsrraterialen: 'Bij welke activiteiten zijn welke TIE.terialen 

gebruikt?' 

de voorlichtingsuitvoering: 'Hoe was de opkanst op de voorlichtingsbijeen

kanst?' 

de doelgroep: 'Wat vonden de deelnerers van de voorlichting?' 

de voorlichters: ' Hoe zijn de voorlichters overgekanen bij de doelgroep?' 

Stap 5: evaluatie 

In deze laatste stap ~reit aandacht besteed aan de effect-evaluatie, dat wil 

zeggen het bepalen van het effect van de voorlichting. Er ~reit ingegaan op 

het doel en tijdstip van uitvoeren van effect-evaluatie-onderzoek. OJk 

~reien een r:aar voorbeelden van vragen gegeven die met een dergelijke 

evaluatie beantv.uord zouden kunnen ~reien. 

De vragen die gesteld kunnen ~reien ter evaluatie van de voorlichting hangen 

nauw sarren met de doelstellingen voor de voorlichting zoals die gefonnuleerd 

zijn in de eerste stap. Stel dat in de eerste fase geconstateerd is dat er 

een gebrek aan tilvaardigheden bestond, en het doel was die vaardigheden bij 

te brengen, dan rroet in de evaluatiefase nagegaan ~reien of die vaardigheden 

ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Dit zou door middel van observatie gecon

troleerd kunnen ~reien. Als kennisvenreerdering het doel was dient die 

kennis wederan getoetst te ~reien, liefst op dezelfde wijze zoals dat in de 

eerste fase gedaan is. 

'lbt slot kunnen de evaluatie-gegevens gebruikt ~reien an de voorlichting bij 

te stellen, of an verantv.uording af te leggen tegenover de financiers of het 

TIE.nagerent. Tenslotte ~reit er een aantal aandachtspunten gesteld voor het 

verdere verloop, aanpassing ofwel uitbreiding van de voorlichting op grotere 

schaal. 

Tot slot 

Verwacht ~reit dat het voorlichtingsblad een zinvolle bijdrage kan leveren 

aan het neer systenatische opzetten van voorlichting, waardoor de effec

tiviteit van de voorlichting verhoogd kan ~reien. 

Of schoon de handleiding priTIE.ir aanknopingspunten biedt voor het geven van 

voorlichting op het terrein van lichamelijke belasting, is de aangel:xxien 
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systematische aanpak ook bruikbaar op andersoortige gebieden waarover 

voorlichting gegeven dient te worden. 

Ter ondersteuning en stimulering van deze stapsgewijze aanpak voor voorlichting 

zal een cursusdag georganiseerd worden door het NIPG/TID waarin oefeningen 

centraal staan. Naar ve:rwachting zal deze cursusdag in het voorjaar plaats

vinden. Geïnteresseerden in deze cursus kunnen op de aanvraaglijst voor 

prcxiukten van het NIPG aangeven dat ze een folder over deze cursus wensen 

te ontvangen. 
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IMP.LEMENrATIE VAN .MNPASSIH'.iEN: E.VAUJATIE VAN DE IMP.LEMENrATIE VAN EEN 

maNmSCHE vmBRl'ElUN'.i VAN NAAIWERKPLEKKEN IN DE ~ m CXM'EI:'ITE

INIXJS'.IRIE 

Elli.s C.M.P. IDuri jsen 
Afdeling Arlleidgezandheidskurdig ()'rlerzoek 

Nederlarrls Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg 'JR), leiden 

Inleiding 

Nadat verbeteringen zijn ontwikkeld voor vennindering van de lichanelijke 

belasting is aandacht nodig voor de .irnplerentatie van die verbeteringen in 

de praktijk. Vanuit het onderzoek is nog weinig aandacht gegeven aan dit 

onderwerp. Met narre ontbreken nog evaluatie-studies van .irnplerentaties die 

zijn uitgevoerd. F.en. voorbeeld van een dergelijke evaluatie heeft plaatsgevonden 

in de :rreubel- en confectie-industrie. 

Naaisters in zowel de :rreubel- als confectie-industrie hebben, blijkens 

eerder verricht onderzoek door TNJ en het GAK, vaak klachten in specifieke 

regio's van het houdings- en bewegingsapparaat, zoals de nek, de linker 

schouder en de lage rug. Deze klachten hangen waarschijnlijk sa:rren nEt de 

werkhouding die w:Jrdt opgelegd door het werk en de werkplekinstelling. Ter 

verbetering van de werkhouding bij naaisters is daaran een nieuw naai.rrachi

ne-onderstel ontwikkeld en zijn aanbevelingen opgesteld voor het instellen 

van de (nieuwe en bestaande) naaiwerkplekken. Info.ma.tie van zowel de bran

che-organisaties, als de naaitafelleverancier en de onderzoekers is erop gericht 

geweest deze verbeteringen te introduceren in de :rreubel- en confectie-indus

trie. Tevens is door het r:GA een aanschafsubsidie beschikbaar gesteld. De 

aankoop van de nieuwe naaitafel is echter beneden de verwachting van de 

branche-organisaties gebleven. an die reden is een evaluatie-onderzoek 

uitgevoerd nEt als doel inzicht te verkrijgen. in de redenen van het al dan 

niet aanschaffen van de naaitafel en de rol van de prc::m::)tie-activiteiten 

daarbij. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het r:GA-TNO--onderzoeks

PI'CXJI"amM. 'Fysieke belasting en arbeid'. 

Inhou:i van de verbeterin.cJ en de prrnotie-activiteiten 

Uit eerder onderzoek is naar voren gekaren. dat een goe:ie werkplekinstelling 

bijdraagt aan een goe:ie werkhouding en een vennindering van het ongerak en 

venroeidheid bij naaisters. an de werkplek opti.rraal te kunnen instellen is 

een nieuw na.ainachine-onderstel ontwikkeld waarbij vooral gelet is op de 

'verstelbaarheid' van de tafelhoogte, de tafelhelling en het pedaal. Verstelbaar 
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houdt in dat de naaister al zittend de ~kplek kan instellen. Tevens zijn 

aanbevelingen opgesteld voor het optirraal instellen van de nieuwe en bestaande 

naai~kplekken. 

Qn de bedrijven te rrotiveren het naai:rrachine-onderstel aan te schaffen en de 

aanbevelingen voor het instellen van de ~kplek toe te passen hebben 

verschillende prarotie-activiteiten plaatsgevonden. Zo zijn onder andere 

vakbeurzen en regionale avondbijeenkansten georganiseerd door de branche

organisaties, zijn publikaties verschenen van de onderzoekers van ~ en het 

GAK, zijn brochures verspreid door de branche-organisaties en de naaitafelle

verancier en is een aanschafsubsidie (van 50%) beschikl:E.ar gesteld door het 

IX;A. 

Vraagstelling en opzet 

In het onderzoek hebben de volgende vragen centraal gestaan: 

a) waaran w::>rdt de nieuwe naaitafel wel/niet aangeschaft? 

b) wat zijn de ervaringen rret het gebruik van de naai taf el in de praktijk? 

c) w::>rden de werkplekken (nieuwe en/ of bestaande) ingesteld volgens de 

aanbevelingen? 

d) welke van de verschillende prarotie-activiteiten hebben een rol 

gespeeld bij de aanschaf van de naaitafel en het al dan niet instellen 

van de werkplek volgens de aanbevelingen? 

Ter beanU..UO:rding van deze vragen is een exploratief onderzoek uitgevoerd 

door middel van gestructureerde telefonische interviews. Alle bedrijven die 

de naaitafel hebben aangeschaft (n=28) en een steekproef uit de groep 

bedrijven die niet tot aanschaf zijn overgegaan (n=67), zijn benaderd an aan 

het intervitw nee te doen. De respons voor de aanschaffende en niet-aan

schaffende bedrijven bedraagt respectievelijk 68% en 78%. Gesproken is rret 

personen die binnen de betreffende bedrijven (nee-)beslissen over de aan

schaf of invoering van ergonanische verbeteringen. 

Resultaten 

Redenen voor aanschaf /niet-aanschaf 

De bedrijven die de naaitafel hebben aangeschaft, hebben dit vooral gedaan 

ter vennindering van gezondheidsklachten en ziekteverzuim en/of ter verbetering 

van de werkhoudingen en arbeidsanstandigheden. 

Niet-aanschaffen hangt vooral sarren rret het feit dat niet-aanschaffers ver

wachten dat de naaitafel niet voor alle werkzaamheden geschikt zal zijn. Zo 

zou het gebruik van het hellend werkblad problaTen kunnen geven doordat 

gladde stoffen ...-.egglijden en zware stoffen anhoog geduv.-ci rroeten w::>rden. 
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Daarnaast veIWacht :rren technische problem:m net de naaitafel, zoals het 

lekken van het oliebad wanneer de rrachine schuin staat. 

Voorts noe:nt een aantal bedrijven als reden voor niet-aanschaf de geringe 

rrate waarin gezondheidsklachten en ziekteverzuim bij de naaisters voorkaren. 

OJk zegt een ruim aantal van de niet-aanschaffende bedrijven te twijfelen 

aan de bijdrage van de naaitafel aan het verbeteren van de ~rkhoudingen en 

het verminderen van gezondheidsklachten en verzuim. 

Ten.slotte geeft een aantal bedrijven te kennen pas een naaitafel aan te 

schaffen op het m::::m:mt dat een naairrachine aan vervanging toe is, hetgeen 

gemiddeld eens in de tien jaar gebeurt. 

Het gebru.:ilc van de niemve naaitafel 

In de praktijk zijn enkele positieve ervaringen opgedaan net het gebruik van 

de naaitafel; gezondheidsklachten van de naaisters zijn afgenaren of verdwenen. 

Enkele praktische problem:m net de naaitafel die veIWacht ~rden door niet

aanschaffers, ~rden bevestigd door bedrijven die de tafel in gebruik hebben 

(hellend ~rkblad, oliebad). Met andere ~rden, de problem:m blijken reëel. 

Ten.slotte twijfelen ook enkele van de aanschaffende bedrijven aan de relatie 

tussen de (optirrale) ~rkhoudingen van de naaisters en het optreden van ge

zondheidsklachten en verzuim. 

Het instellen van de niemve en bestaarrle 'Nerlq>lekken 

De tafelhoogte, stoelhoogte en pedaal van ZCM2l de nieuwe als de oude ~rk

plekken zijn volgens de respondenten doorgaans goed op elkaar afgestem::i. 

Echter, bij bestaande W9rlcplekken gebeurt het instellen van de tafelhoogte 

en de pedaal veelal eenrralig door een m:mteur. De hellingshoek die instelbaar 

is bij de nieuwe naaitafel, ~rdt door minder dan de helft van de gebruikers 

ingesteld. Sans ardat de in de tafel ingebouw::ie naairrachine dit niet toelaat, 

sans ardat de ~rkzaamheden het niet toelaten. 

De rreeste bedrijven geven te kennen dat de naaisters de ~rkplekken rreestal 

naar eigen inzicht instellen. Of dit volgens de aanbevelingen ~rdt gedaan, 

kon niet ~rden vastgesteld (observaties ontbraken). Overigens voelen de be

drijfsleiding en/of produktieleiders zich niet altijd geroepen an de naaisters 

steeds te wijzen op de aanbevelingen en een goede ~rkplekinstelling. De 

naaisters bepalen zelf hoe ze 'prettig' zitten. 

De prarotie-activiteiten 

De rreeste bedrijven blijken via de brieven van de branche-organisaties 

geïnfo.rrreerd te zijn over de naaitafel en de aanbevelingen voor het instel

len van de ~rkplek. De overige prarotie-activiteiten zijn minder bekend 
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(onderzoeksrapportages, brochure) c.q. minder bezocht (vakbeurzen, regionale 

bi jeenkansten) . 

Opvallend is dat circa 45% van de niet-aanschaffende ID9ubelbedrijven zegt 

niet bekend te zijn ID9t de naaitafel. Dit kan, naast de eerder genoem::ie 

redenen voor niet-aanschaf, hebben bijgedragen aan de beperkte aanschaf door 

deze bedrijven. 

De aanschafsubsidie heeft slechts voor enkele bedrijven een stimulerende rol 

gespeeld bij de aanschaf van de naaitafel. DJorgaans is ID9Il van ID9ning dat 

de prijs van de nieuwe naaitafel geen problean oplevert, zeker niet als deze 

tegelijk ID9t een nieuwe (veelal dure) naainachine 11.Drdt aangeschaft. 

Conclusies en aanbevelingen 

Op grond van bovenstaande resultaten kan 11.Drden geconstateerd dat de volgende 

factoren (m:x;elijk) hebben bijgedragen aan het niet-aanschaffen van de 

nieuwe naaitafel en/of het niet toepassen van de aanbevelingen voor een 

goe:ie ~kplekinstelling: 

- het niet voor alle werkzaamheden geschikt zijn van de naaitafel; 

- de verwachte technische problE!YEil ID9t de naaitafel (oliebad, hellend werk-

blad); 

- het feit dat oude tafels gemiddeld eens per tien jaar 11.Drden vervangen; 

- de twijfel aan het nut van een optima.al ingestelde werkplek; 

- de bekendheid ID9t de naaitafel c.q. de gehanteerde prarotie-aanpak. Dit 

punt behoeft wellicht enige toelichting. De bedrijven zijn ID9t naID9 via de 

brieven van de branche-organisatie geïnformeerd over de verbeteringen. Het 

effect van dit soort schriftelijke infonnatie alleen is doorgaans niet 

veel ItEer dan kennisnam9 van een verbetering en eventueel een afweging van 

de voor- en nadelen van de verbetering. Het m:::>tiveren van bedrijven an een 

verbetering zoals de naaitafel aan te schaffen of een werkplek aan te pas

sen, vraagt veelal ItEer inspanningen. 

~ grcrrl van de CC1nclusies ~rdt aanbevolen an: 

- de kwaliteit van de naaitafel te verbeteren. Met naID9 de vertraging die 

optreedt als gevolg van de kabelaansluiting, het verschuiven van het 

pedaal en de stabiliteit van de tafel verdienen hierbij aandacht. 

Wat betreft de verdere prarotie van de naaitafel 11.Drdt onde.nreer aanbevolen 

an: 

- na overleg rret de naaim3.chinehandel bij de voorlichting aan te geven voor 

welke ~kzaamheden de naaitafel al dan niet geschikt is. 

- de verkoop van de taf el te koppelen aan de verkoop van naaim3.chines cm:iat 
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veelal van een gecanbineerde aanschaf sprake is; 

- verdere infonnatie over de naaitafel onder andere via de branche-organisa

ties te laten verlopen en daarbij gebruik te naken van een neer persoonlij

ke, nondelinge benadering; 

- in de prarotie/voorlichting het nut van de - goed ingestelde - naaitafel 

te benadrukken. Genoem:i kunnen ~reien de korte tennijn effecten zoals het 

venni.nderen van het lichairelijk ongemak en de vemoeidheid bij naaisters. 

r:aarnaast zijn op langere tennijn gunstige effecten te verwachten ten aan

zien van gezondheidsklachten en ziekteverzuim; 

- de naaisters expliciet te wijzen op de instelnogelijkheden van de v.Brkplek 

en hen te notiveren tot het instellen van die ~rkplek; 

- het instellen van de v.Brkplek rret instructie door derden te begeleiden. 

Naast de bestaande schriftelijke infonnatie zou dan gebruik geraakt kunnen 

~relen van tactieken zoals het voordoen van de instelnogelijkheden, het 

door de naaisters zelf laten uitproberen van deze rrogelijkheden en het 

geven van fee:fuack. 

Recente ontwikkelingen 

Naar aanleiding van het onderhavige onderzoek is door de branche-organisatie 

van de confectie-industrie en het GAK inmiddels een aanzet gedaan an de in

troductie van de instelbare naaitafel via de reguliere naai:rrachinehandel te 

sti..nruleren. Tevens ~relt in sarren.spraak rret de naai:rrachine-leveranciers een 

folder ontwikkeld rret infonnatie over het nut van een verstelbare naaitafel. 

Literatuur 
l.Durijsen, E.C.M.P. & E. Wortel. De irnplerrentatie van een nieuw instelbaar 
naai:rrachine-onderstel en aanbevelingen voor het instellen van de naai~rkplek. 
Evaluatie-onderzoek naar de aanschaf en het gebruik in de rreubel- en confec
tie-industrie. (Publikatie in voorbereiding). 
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Parallelssessie 3 

* TILWIJZER 

* TILADVISEUR 

* KIJKPUNI'HCXX;'I'E BIJ BEELDSCHERMWERK 
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TILOPU:SSIHiEN IN DE PRaXCI'IESECim: INVENrARISATIE VAN TIDINISCHE IIULamDELm 

EN AND:mE OPiffiSilbEN V'CXE. vmMINDER!Ri VAN FYSIEKE BfilAS'l'JN; TIJDENS HR!' 

TII.J:..m. 

D.S.C CBinga, G. ~' E. Neelen. 
Nederlands Instituut voor Al:hei.dsaostargheden, Amsterdam 

Op het verzoek van het Directoraat-Generaal van de arbeid (r::GA) is het 

Nederlands Instituut voor Arbeidsanstandigheden (NIA) gevraagd an in het 

kader van het beleidsplan "Fysieke belasting en Arbeid" een inventarisatie 

te naken van technische hulpniddelen en andere oplossingen voor het vermin

deren van de fysieke belasting tijdens het tillen. Van wegw het grcx::>t aantal 

oplossingen zijn daarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- de rraatregel is toep:isba.ar in de prcx:iuctiesector. Andere sectoren als 

bijvoorbeeld de bouw, de gezondheidszorg, de landbouw of de handel doen 

niet nee; 

- de rraatregel is vrij algE!TEe11 van karakter en op relatief brede schaal 

inzetl:aar. Specialistische oplossingen \\Drden niet opgenaren; 

- van de rraatregel rroet volgens de deskundigen de zinvolheid reeds in de 

praktijk gebleken zijn. 

Het rapport geeft praktische richtlijnen en een aanzet tot oplossingen voor 

tilprobleren en is bedoeld voor personen die bij het onderkennen en oplossen 

van de tilprobleratiek betrokken zijn, zoals: uitvoerders, arbo- en veiligheids

functionarissen, personen van de technische dienst en inkopers. 

crn tot een goede tiloplossing te karen, is dit rapport gestructureerd 

volgens de drie opeenvolgende stappen in het proces. Stap 1 is het onderken

nen vande tilprobleratiek. De volgende stap, stap 2, is de beoordeling van 

de tilsituatie en tenslotte stap 3 is het verbeteren van de tilsituatie. 

De laatste stap is uitg~rkt in een drietal delen: 

- een neer theoretisch deel aansluitend op de voorgaande stappen; 

- een deel waarin een aantal oplossingen in een praktijksituaties beschreven 

\\Drdt; 

- een deel waarin een opscmni.ng van tiloplossingen gegeven \\Drdt, verdeeld 

over een aantal categorieën rret daarbij een aanduiding voor toep:issingsrro

gelijkheden, een prijsindicatie en leveranciers. 
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Dit laatste deel is net behulp van een aantal deskundigen op het gebied van 

werkplekontwerp, fysieke belasting, trans:pJrt:middelen en arbeidsinspectie 

tot stand gekaren. 

Het blijkt in de praktijk dat een aantal kleine verbeteringen vaak een zeer 

gunstig effect hebben op de fysieke inspanning. Maar structurele tiloplos

singen gaan verder dan de aanbeveling van een hulpniddel. Hierbij rroet 

gedacht \'Yürden aan het herontwerpen van de organisatie, de taak, het product 

en de productiarethode. 

Het rap:pJrt heeft niet de pretentie cm volledig te zijn. Het grote aantal 

ingangsvariabelen die bij een tilsituatie een rol kunnen spelen, maakt het 

niet rrogelijk cm alle tiloplossingen te geven. D:x>r een gestructureerde 

aanpak \'Yürdt de kans vergroot cm tot een verbeterde tilsituatie te karen. De 

voorbeelden rroeten gezien v.Drden als ideeëen voor tiloplossingen. 
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Peter Vink, Afdeling lblrlings- en Bewegingsarrler 
Ruurd van den Berg, Afdeling ArlJeidsanstandigha::ienorrlerzoek 
Nerlerl.arrls Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg 'JID, Iciden 

Tillen kant veel voor 

Op veel arbeidsplaatsen wordt getild. In de gezondheidszorg :rroeten dagelijks 

patiënten handmatig worden verplaatst. Ma.ar ook in de industrie, de land

rouw, het vervoer en de rouw en aanve.rwante bedrijfstakken wordt nog veel 

handmatig getild. 

In verpleegtehuizen is het niet ong~n dat 60 naal per dag patiënten (70 

kg) worden getild. Opperrrannen tillen veelal 6000 stenen per dag en daar

naast nog andere naterialen, en in de agrarische sector worden regelnatig 

kunsbîestzakken van 50 kg getild. 

Aairloen.ingen aan het ~t 

COOr tillen kunnen I11gklachten ontstaan. Ma.ar ook schouders en knieën worden 

zwaar belast en kunnen beschadigd worden. Het aantal aandoeningen aan het 

bewegingsapparaat (= stelsel van rotten, spieren, renden en gewrichten) is 

naren.teel erg hoog en het is essentieel dat neer preventieve naatregelen 

genaren worden an deze aandoeningen te voorkaren. In 1989 was bijvoorbeeld 20% 

van het ziekteverzuim en 33% van de ~toetreding het gevolg van schade aan 

het bewegingsapparaat. Tenlgdringen van dit hoge aantal aandoeningen van het 

bewegingsapparaat is zo.-.Bl van belang voor vermindering van het persoonlijk 

leed als voor de reductie van bedrijfskosten en de kosten van verzuim, WAO 

en m2dische consumptie. 

Richtlijnen 

Het is nog onduidelijk welk tillen aandoeningen aan het bewegingsapparaat 

veI'CX)rzaakt. Er zijn al wel indicaties te geven. Op grond van deze indicaties 

vanuit wetenschappelijk onderzoek is in 1981 een richtlijn opgesteld door 

het :National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). D2ze 

richtlijn is veel gebnlikt door deskundigen. D2 oude NIOSH had enige nadelen. 

Hij was bijvoorbeeld alleen toepasbaar op symretrisch tillen. Er is nu een 

vernieuw::ie versie van deze rrethode. 



De nieuwe NiaiH-net:hOOe 

De nieuwe NIOSH-rrethcxie geeft een Recamendeci Weight Limit (RWL) aan. RWL is 

het rraxi.:rrale gewicht dat getild nag 'WOrden in de betreffende tilsituatie. De 

RWL wordt z~l aan het begin als aan het eind van de til.handeling bepaald 

rret de volgende fonnule: 

Figuur 1: 

RWL = 23 kg x Hf x Vf x Df x Af x Ff x Cf 

i~ 
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----- """"""'> 
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Vijf factoren die bekend rroeten zijn an de tilsituatie 

te beoordelen rret de NIOSH-rrethcxie. Hiernaast rroet de 

frequentie van tillen bekend zijn. 
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Figuur 2: re relatie tussen de invoerwaarde en de hc:x::>gte per factor. 
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In de optimale tilsituatie, wanneer alle factoren 1 zijn, ma.g 23 kg getild 

worden. Er zijn zes factoren (zie figuur 1 en 2), die bepalen welk gewicht 

getild acceptabel is: 

1. De horizontale factor (Hf) 

Deze wordt bepaald door de horizontale af stand van de handen tot het mid

delpunt van beide enkels (H) bij het begin van de tilhandeling en aan het 

eind van de tilhandeling. Deze waarden worden ingevuld in de foIJI1Ule bij 

Hf = 25/H (H in c::m). Wanneer H minder dan 25 c::m is, wordt deze factor 1. 

Indien H neer dan 25 c::m is, dan wordt H kleiner dan 1, zoals uit de 

foililllle blijkt. H = 50 c::m leidt bijvoorbeeld tot Hf = 0.5. 

2. De verticale factor (Vf) 

Deze wordt bepaald op grond van de verticale af stand van de handen tot de 

vloer (V) bij het begin van de tilhandeling en aan het eind van de 

tilhandeling. Deze afstand rroet in de foililllle worden ingevuld: Vf = 1 -

0.003 x abs(V - 75) (Vin c::m). 'abs' wil zeggen dat de uitkanst van (V-75) 

:positief rroet worden geraakt als V kleiner is dan 75. V = 45 c::m leidt 

bijvoorbeeld tot Vf = 0.91. 

3 . De verplaatsingsfactor ( Df; D af geleid van 'distance' ) 

Deze wordt bepaald op grond van de reikaf stand die de tillast in verticale 

richting aflegt tussen begin en eind van de tilhandeling (D), waarbij Df = 
0. 82 + 4. 5/D (D in c::m). Wanneer de last minder dan 25 c::m verplaatst wordt, 

wordt deze factor 1. D = 45 c::m leidt bijvoorbeeld tot Df = 0.92. 

4 . De asyrmetriefactor (Af ) . 

Deze factor v.urdt bepaald door de hoek die de tillast ma.akt ten opzichte 

van het sagittale vlak (ten opzichte van 'recht vooruit tillen') bij het 

begin en aan het eind van de tilhandeling. Af= 1 - 0.0032 A (A in graden). 

Bij bijvoorbeeld een last die links van lichaam getild wordt, geldt A = 90 

graden en leidt tot Af= 0.71. 

5 . De frequentiefactor ( Ff) 

Deze v.urdt bepaald op grond van de tilfrequentie, waarbij de gBTliddelde 

tilfrequentie tijdens de beoordelingsperiode wordt weergegeven in aantal 

ma.len tillen per minuut. De factor kan bepaald worden uit tabel 1. Naast 

aantal tilhandelingen per minuut rroeten ook gegevens over de duur van de 

arbeid en over de hoogte (V) van de tillast bekend zijn. 

Duur: cm de frequentiefactor te berekenen rroet nagegaan worden hoe lang 

rren achtereen tilt. Wanneer rren minder dan een uur tilt en mi..nim::ial 120% 

rusttijd heeft van de getilde tijd dan gelden de laatste twee kolamen in 

tabel 1. Indien rren langer tilt of minder rusttijd heeft en minder dan 
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twee uur tilt en er is daarna een rustperiode van m:i.n.i.rraal 30% van de 

tiltijd, dan gelden kolan 3 en 4. Bij langer tillen tot en rrEt 8 uur 

gelden de eerste twee kolC1t1TeI1. 

Hoogte: wanneer de verticale afstand van de handen tijdens tillen minder 

dan 75 an van de vloer is verwijderd gelden kolClllTeTl 1, 3 en 5. Bij 

grotere hoogten gelden kolClllTeTl 2, 4 en 6 . 

6 . De contactfactor ( Cf) 

Er kan sprake zijn van een goed contact, een g~n contact of een slecht 

contact :rrEt de last, gedurende het hele tiltraject. Wanneer er handvatten 

zijn of het ontwerp van de last is zo dat het object goed vastgehouden kan 

worden, is er een goed contact. Wanneer het niet nogelijk is de vingers 

90° te buigen of er zijn scherpe randen en er is geen handvat, is er een 

slecht contact. In tabel 2 is te vinden ~lke factor voor de verschillende 

vo:rnen van contact rroeten worden toegekend. Cbk hier geldt ~ dat de 

factor afhankelijk is van de hoogte van de handen. 

~en van de niemt.ie nethaie 

Cbk deze nieuwe versie heeft nog twee belangrijke nadelen wanneer deskundigen 

hen toep:i.ssen: 

het berekenen van het nax..irraal acceptabele tilgevicht kost veel tijd 

de ~ naar verbetering van de arbeidsanstandigheden is niet duidelijk. 

Ta/,,f I Frequent ie (actor (F() 

FREQUENTIE DUUR VA N DE TILARBEID 

S 1 uur ~ 2 uur :s 1 uur 

1il h1ndtl in1en / m inuul v "1.5 v. 7l v c" v . 7l v c" v. 7l 

0.2 O.U o.u 0.9l 0.9l 1.00 1.00 
0.l 0.1 1 0.11 0.92 0.92 0.97 0.97 
1 0.7l O.H 0.11 0.11 0.9• o.~ 

2 0.6l 0.65 0.1• 0.1• 0.9 1 0.91 
) 0.H 0.H 0.79 0.79 0.11 0.11 

• 0.'5 0.'5 0.72 0.72 O.M O.M 
l O.H O.Jl 0.60 0.60 o.ao 0.10 
6 0.27 0.2 7 0.50 O.lO 0.7l 0.7l 
7 0.22 0.22 0.•2 0.• 2 0.70 0.70 

' 0.11 0.11 0.Jl 0.35 0.60 0.60 
9 0.00 0.15 0.30 0.30 0.52 o.n 

JO 0.00 0.13 0.26 0.26 O.•l 0.'5 
I l 0 .00 0.00 0.00 0.2) O.•I O.• I 
12 0.00 0.00 0.00 0.2 1 0.)7 0.) 7 
IJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3' 
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.JI 
1 l 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 

>Il 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Waarden .,..n V l.JJft 1n cenlll'neten.] 

TaJ>,, I 1 Con11c1hctor (Cf) 

conu.ct V < 7' cm v . 75 <'9 ·- 1.00 J.00 
aewoon 0.9l 1.00 
i lt<:hl 0.90 0.90 
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Hgt software-pakket 'tiladviseur' 

an deze problem:m. te ondervangen heeft NIPG-TNO in op:::iracht van ffiA een 

soft-ware pakket 'tiladviseur' ontwikkeld. 'Tiladviseur' kan gebruikt worden 

an de tilsituatie te analyseren, te beoordelen en an oplossingen te selecteren 

en te implem:m.teren . 

.Analyse en beoordeling 

In het progranma dienen waarden ingevoerd te worden, zodat de factoren 

berekend kunnen worden. Het progranma toont dan direct of de situatie 

acceptabel is (de RWL wordt berekend) . 

Selectie van oplossingen 

Na de beoordeling bestaat de nogelijkheid an suggesties voor oplossingen te 

zien te krijgen, die passen bij de tilsituatie die ingetoetst is. Oplossingen 

worden getoond op diverse niveaus: elimineren van de tilhandeling, verbetering 

van ...erkplek, hulpniddelen, objectverbetering en verbeteringen te realiseren 

door ...erknerers zelf. Uit iedere categorie wordt een oplossing getoond. Bij 

een groter probleem kenen neer oplossingen op het niveau van eliminatie en 

bij kleinere problem:m. worden neer oplossingen getoond die door ...erknerers 

ingevoerd kunnen worden. 

InplE!IBltatie van de oplossing 

Van de figuren van oplossingen, die op het beeldschenu getoond worden, 

worden ook sheets bijgevoegd in het pakket. J:eze kunnen gebruikt worden bij 

het overleg m=t de ...erkgever en ...erknerers. Op grond van deze ideeën kunnen 

in een aantal overlegsituaties oplossingen bedacht worden, die toepasbaar 

zijn in de specifieke tilsituatie en een keuze worden genaakt. Ter ondersteuning 

van deze gesprekken is er de nogeli jkheid 'autoreport' . IX::>or een druk op de 

knop wordt een rapportage geleverd waarin de m=thode, resultaten en suggesties 

voor oplossingen worden beschreven. Dit rapport kan door ...erkgevers en 

...erknerers geraadpleegd worden. 
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Figuur 3: 

Literatuur 

Het aankoppelen van een slang in plaats van emmors In 

en uit de wasbak halen vormindert tillen 

G -H • 

v • 

D -

F -A • 

c 

G 

H 

vm 
D • 
F 

Te tillen objecten tussen heup en schouderhoogte ver- A 

mindert diep en hoog reiken ._c __ _, 

'!\..Be voorbeelden van figuren waarin oplossingen v.Drtlen 

getoond . In het balkje rechts \\Clrtlt de invloed van de 

oplossing op verschillende factoren weergegeven. 

Vink, P. & J. Dul. Meer dan 23 kg tillen uit den roze: de nie~ NIOSH
rrethode. Maandblad voor Arbeidsanstandigheden ( 19 91 ) . 
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KIJKPUNIHXUI'E vaR 'BLIND TYPEN' BIJ~ 

Nico J. Dellemm, Afdeling lb.rlings- en Bewegingsonderzoek 
MariCil B. Bemdsen, Afdeling Ar::beidscmrt.andighedenanderzoek 
:re::ierlarrls Instituut voor Praeventieve Gezorrlheidszorg 'IN), leiden 

Minstens 2 van de 5 werknerers die rret een beeldschenn werken, hebben één of 

rreer keer per week last van spieren of gewrichten. In Nederland werken in de 

nabije toekanst rreer dan 1.000.000 :rrensen rret beeldsche.men. Deze cijfers 

vorrren de reden van de voortdurende aandacht voor onderzoek op het gebied 

van beeldschenrwerk en het opstellen van aanbevelingen. 

Bij beeldschenrwerk karen vooral klachten over spieren en gewrichten in de 

nek veel voor. Deze nekklachten zijn in verband te brengen net een te laag 

en/of te veel zijwaarts geplaatst beeldschenn of docunent. 

Aanbevelingen voor de hoogte van het beeldschenn en docunent ~reien veelal 

geformuleerd als kijkhoek rret de horizontaal. De. bestaande aanbevelingen 

voor de kijkhoek variëren van 40 graden onder tot 10 à 15 graden boven de 

horizontaal. Deze sterke verschillen vomden de aanleiding voor experirrenteel 

onderzoek in het I.abJratoritml voor Houdings- en Bewegingsanalyse van het Niffi

TOO. 

Het onderzoek is uitgevoerd in o:r::dracht van het Directoraat-Generaal van de 

Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader 

van het CGA-TOO-onderzoeksprogranna 'Fysieke belasting en arbeid'. Een 

uitgebreide beschrijving van het onderzoek is verschenen in de S-reeks van 

de Arbeidsinspectie (Dellanan et al., 1991). 

Het onderzoek had tot doel een aanbeveling te formuleren voor de kijkpunt

hoogte (kijkhoek) bij beeldschenrwerk waarbij 'blind getypt' ~rdt. Er is 

bewust gekozen voor gebruik van het begrip 'kijkpunt'; dat is het punt waar

naar ( ganiddeld) ~rdt gekeken op het beeldschenn, d0CtIDEI1t, enz. . Een aan

beveling voor een kijkpunt kan narrelijk eenvoudig ~reien vertaald naar diverse 

beeldschenrwerkzaamheden en naar diverse kijkobjecten (d0CtIDEI1t, beeldschenn). 

In het experirrent voerden ervaren beeldschenrwerksters een tekstverv.:erkingstaak 

uit op 8 verschillend ingestelde beeldschenrwerkplekken: 4 kijkpunthoogten, 

anvattende het hele bereik van bestaande aanbevelingen, ITB.al 2 instellingen 

van de stoelrugleuning die in de praktijk veel voorkaren (rechtop en achterover 

geheld). 
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Figuur 1: r:::e acht experinentele wierkplekinstellingen 

Het effect van de instellingen wierd op drie manieren gereten. Ten eerste 

door de werkhouding te registreren met het opto-elektronische VICON-systeern, 

ten tweede door de beeldschernw=rksters naar hun subjectieve bevindingen te 

vragen en ten derde door het werkresultaat te beoordelen. Op grond van de 

onderzoeksresultaten en literatuurgegevens is de navolgende aanbeveling 

opgesteld. 

Aanreveling 

Bij beeldsche.rnw:=rrk waarbij het toetsenlx>rd 'blind' wordt bediend (of een 

muis wordt gebruikt), wordt aanbevolen een kijkhoek van 6 à 9 graden (bereik 

0 - 15) onder de horizontaal tijdens de taakuitvoering te realiseren. Bij 

kijkafstanden tussen 50 en 90 an kant dit overeen met een kijkpunt op onge

veer 10 an (bereik 0 - 20) onder de ooghoogte. 
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Figuur 2:De aanbeveling VCXJr kijkpunthoogte bij 'blind typen' 

De aanbeveling is geldig VCXJr in de praktijk gangl:are instellingen van de 

helling van de stoel.rugleuning en bijbehorende zithoudingen (de ranp rechtop 

of achterover leunend). Het ~rkresultaat -wordt noch negatief noch rositief 

beïnvloed door de aanbevolen instelling van het kijkpunt en/of het inneren 

van een VCXJrkeurszithouding. 

In het geval dat veel naar de handen -wordt gekeken ( 'niet-blinde' bediening 

van het toetsenbord), is het denkbaar dat lagere kijkpunten -worden gekozen; 

dat wil zeggen dichter bij de handen, an al te grote overbruggingsafstanden 

bij afwisselend kijken naar docurrent en/of beeldschenn en toetsenbord te 

vennijden. 

De aanbeveling in de praktijk 

Correct gebruik van de aanbeveling in de praktijk vereist dat bekend is bij 

de beeldsch~k ( st) er bij ~lke ~kzaamheden, onder ~lke VCXJrwaarde en 

gedurende ~lke ~rktijd de aanbeveling geldig is. DaaJ::naast dient bekend te 

zijn wat een kijkpunt is en hoe het in te stellen is. In het navolgende 

-wordt daarop ingegaan. 

Yèlke ~? 

De aanbeveling is naar verwachting bruikbaar bij zeer vele beeldsch~rkzaam

heden, zoals gegevens-invoer, tekstverv.Brking, CAD/tekenen, prograrrITEren en 

raadplegen gegevensbestanden. 

Voonaarde! 

De aanbeveling is geldig indien het toetsenbord ~end 'blind' -wordt 
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be::liend of een nruis w:Jrdt gebruikt. 

Vèdct.ijd? 

De aanbeveling is naar verwachting geldig gedurende een hele v.Brkdag. In het 

onderzoek v.Brkten de beeldsche:r:J:I'W9rksters gedurende een hele v.Brkdag achter

eenvolgens aan acht v.Brkplekinstellingen; dat wil zeggen voor en na perioden 

van fysieke belasting en overeenkc:rnstige venroeidheidstoestanden. Bij de 

rreerderheid van de tijdstippen over de dag bleek de aanbevolen v.Brkplek

instelling het rreest gunstig te zijn. 

Kijkpmt(en)? 

De aanbeveling is van toep:3.ssing op alle kijkobjecten op de v.Brkplek (beeld

sche:rm, concepttekst, invoergegevens, enz. ) . Al vorens de ki jkpunthoogte in 

te stellen dient de beeldsche:r:J:1'W9rk(st)er van ieder kijkobject vast te 

stellen wat het kijkpunt is: 

Indien een groot gebied w:Jrdt overzien (bijvoorbeeld bij correctie<.-.Brk 

op het beeldsche:rm, bij raadplegen van een gegevensbestand of bij 

typen vanaf een concepttekst) is het kijkpunt gedefinieerd als het 

'geniddelde' kijkpunt (bijvoorbeeld het midden van een stuk tekst of 

het sche:rm) . 

Indien overv.Bgend naar een bepaalde positie w:Jrdt gekeken (bij

voorbeeld de laatste regel op het beeldsche:rm bij tekstinvoer net 

behulp van een dictafoon, een specifieke positie in een nenustructuur 

op het beeldsche:rm bij gegevens-invoer of een specifieke positie op 

vele gelijksoortige docurrenten bij gegevens-invoer, zoals bij giro/bank

overschrijvingen), is het kijkpunt gedefinieerd als deze positie. 

Instelling ki jkpmt (en)? 

De hoogte van het kijkpunt w:Jrdt altijd ingesteld bij de gE!'l.Bnste zithouding 

(de rarp rechtop of achterover leunend) tijdens de taakuitvoering. De 

instelling is tevens afhankelijk van het aantal kijkobjecten: 

Bij één kijkobject w:Jrdt dit recht voor de beeldsche:r:J:I'W9rk(st)er en 

op de aanbevolen hoogte gezet. 

Bij tWl2e of neer kijkobjecten waar in gelijke rrate naar w:Jrdt gekeken 

(bijvoorbeeld het beeldschenn en een docurrent), w:Jrdt aangeraden de 

hoogten van beide kijkpunten in te stellen volgens de aanbeveling en 

de objecten naast elkaar te plaatsen. Bij voorkeur bep:3.alt de 

beeldscheilt!V.-érk(st)er v.Bl.k object het rreest ~relt bekeken . r::e.t object 

rroet dan recht voor staan. Het kan dus zo zijn dat een docurrent 
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recht voor staat en het beeldschenn opzij als vooral naar het docurrent 

wordt gekeken. 

Literatuur 
Dellaran, N.J., M.B. Berndsen & W.A. Brand. Ergonanische aanbeveling voor de 
kijkpunthoogte bij beeldsche~rk. Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, Directoraat-Generaal van de Arbeid, 1991. (S 122-1) 
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