
Aankleedtafel grootste knelPunt

Werken in de kinderopvang is lichameliik zwaar. Dit
komt vooral door het veel tillen van de kinderen, vaak
in combinatie met een gebrek aan goed instelbaar
meubilair. Dat is in grote liinen de conclusie van een
onderzoek van TNO Preventie en Gezondheid (TNO-PG).
Een checklist moet helpen problemen te voorkomen'

spreekt het onderwerp zeer aan en
zTjn er velen die met tilproblemen
zitten.

Gezondheid
In vergelijkin g met zo'n 5500 werk-
nemers uit diverse andere beroeps-
groepen hebben werknemers in de

kinderopvang meer lage rugklach-
ten en iets meer nelc/schouder- en
hoge rugklachten. Tweederde van de
respondenten uit de kinderopvang
geeft aan klachten van de lage rug
te hebben gehad in de afgelopen 12

maanden. Een percentage dat vrij
hoog is (617o) en eveneens voorkomt
in andere lichamelijk zware beroeps-
groepen zoals de bouw en verple-
srng.'Werken in de kinderopvang is be-
hoorlijk lichamelijk inspannend. De
vraag of men vaak zware lasten
moet tillen, beantwoordt 83o/a van de

respondenten met ja, terwijl dtt 677o
is in een referentiegroep (uit de

land- en tuinbouw). Daarnaast is
het werk in vergelijking met de refe-
rentiegroep ook geestelijk meer in-
spannend.

Om iets te kunnen zeggeî over de
knelpunten in taken die in het werk
voorkomen, is enerzijds gekeken
naar de frequentie waatmee zo'n
taak wordt uitgevoerd en anderzijds
naar de ervaren zwaatte van die
taak. In het takenpakket in de kin-
deropvang scoort het opruimen van
speelgoed ofhet opmaken van bed-
den als taak het hoogste qua voorko-
men én zwaan:te. Daarna volgen 'het
in/uit bed,/box of stoel tillen van kin-
deren', 'het dragen van kinderen' en
'het verzorgen van kinderen op de
commode of aankleedtafel'.
Vooral taken die gekoppeld zijnaan
bepaald meubilair (bed/box/commo-
de) vragen om ergonomische verbe-
teringen op de werkplek. Taken zo-

als opruimen ofdragen van kinde-
ren vergen met name voorlichting
en instructie.

Tiltaken en meubilair
Om een betere indicatie te krijgen
voor ergonomische verbeteringen in
de kinderdagverblijven is specifrek
aandacht besteed aan het meubilair,
dat er voorkomt, in samenhang met
het tilwerk.
Over het meubilair, dat doorgaans
in de meeste kinderdagverblijven
voorkomt, is gevraagd hoe vaak de
respondenten per dag de kinderen in
en op het betreffende meubilair tiÌ-
len en hoe zwaat ze dat vinden.
Hierbij zijn de gegevens gesplitst in
twee groepen, namelijk die van de
medewerkers op de babygroep
(O-711, jaar) en medewerkers op de
peutergroep (I1 / r-4 jaar); dit omdat
afhankelijk van de leeftijd en ont-
wikkeling van kinderen meer of
minder getild moet worden.
De commode of aankleedtafel komt

Tilwerk in de kinderopvang is zwaar
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Bedjes moeten in hoogte instelbaar
z-in.
Foto: Ghris Pennarts

De stichting Childcare Associated
Research and Ergonomics (cenp) die
de arbeidsomstandigheden in de
kinderopvang verbetert, liet een on-
derzoek doen om een checklist voor
tillen te ontwikkelen. Met deze
checklist kunnen medewerkers in de
kinderopvang zeÌf nagaan of zij risi-
co's lopen op rugklachten door het
tillen.
In 1993 is aan 150 medewerkers
(van 60 kinderdagverblijven) in de

kinderopvang een vragenlij st voor-
gelegd om klachten aan het bewe-
gingsapparaat vast te stellen en om
de knelpunten in het werk op te spo-
ren die onder meer met tillen te ma-
ken hadden. De respons was 709Vo:

het enthousiasme om hieraan mee
te werken was zó hoog dat er nog
vragenlijsten gekopieerd zljn orn ze

ook in te kunnen dienen. Dat is on-
gekend bij onderzoek. Kennelijk
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filchecklist babygtoep

1a. Tilt u meer dan 12 keer per dag
baby's in en uit de box?

b. Heefl de box een in hoogte instel-
bare bodem?

2a. TSlt u meer dan 19 keer per dag
baby's in en uit hun bedje?

b. Is het bedje in hoogte instelbaar?

3a. Tilt u meer dan 32 keer per dag
baby's op en af de aankleedtafels?

b. Heeft de aankleedtafel een instel-
bare hoogte?

c. Is er een aankleedtrapje?

4a. TTlt u meer dan 22keet per dag
baby's op en afde stoeltjes?

b. Zijn er instelbare stoeltjes op vol-
ìilassenen hoogte?

5a. Voedt u meer dan 8 keer per dag
baby's op schoot/a¡n?

b. Heeft u een stoel of banl< met arm-
leuningen?

Tilchecklist peutergroep

1a. filt u meer dan 7 keer per dag
kinderen in en uit de box?

b. Heeft de box een wegklapbaar hek
of deurtje?

2a. Titrt u meer dan 8 keer per dag
kinderen in en uit hun bedje?

b. Heeft u een instap-bedje?

3a. filt u meer dan 13 keer per dag
kinfls¡sn op en afde aankleedta-
fels?

b. Heeft de aankleedtafel een instel-
bare hoogte?

c. Is er een aankleedtrapje?

4a. Tilt u meer dan 13 keer per dag
kinderen op en af de stoeltjes?

b. Zijn er instelbare stoeltjes op vol-
wassen-hoogte?

5a. Tilt u meer da¡ 9 keer per dag
kinderen op en afhet toilet?

b.Heeftu lage kindertoiletten? t

als grootste knelpunt naar voren
voor beide groepen, maar vooral
voor de babygroep. In beide groepen
vindt men het tillen van kinderen op
de aankleedtafel erg zwaar, mear
het aantal malen tillen verschilt
veel. In de babygroep tilt men ge-
middeld 32 keer op een dag en in de
dreumes- en peutergroep 13 keer
per dag. In totaal (alle activiteiten
betreffend) wordt in de babygroep
gemiddeld 90 maal per dag getild en
in de peutergroep 50 maal. Hierdoor
scoort de babygroep op alle taken
hoger qua zwaarte, ondanks dat ba-
by's minder wegen dan peuters (5-12
kg respectievelijk 12-16 kg).

Meubilair
Bij de ondervraagden was nergens

een in hoogte instelbare aankleedta-
fel ofeen paar vaste aankleedtafels
op verschillende hoogte aanwezig.
Bij de meeste respondenten (6070)

zTjn er uitsluitend (spijlen-)ledikant-
jes, die in567o van de gevallen géén
in hoogte instelbare bodems hebben.
Bijna overal zijn voornamelijk lage
kinderstoeltjes en tafeltjes (87%) en
nauwelijks gewone volwassen stoe-
Ien om te voeden (met fles voor ba-
by's). De boxen zijn bij 44Vo van de
respondenten niet voorzien van een
in hoogte instelbare bodem.

Enerzijds zTjn er oplossingen be-
schikbaar, en dus aan te schaffen,
voor de hiervoor geschetste proble-
men, zoals een in hoogte instelbare
aankleedtafeÌ of dito stoel. Kennelijk
zljn deze niet overal ingevoerd óf
omdat zeniet bekend zijn, óf omdat
ze moeilijk of niet verkrijgbaar zijn
óf omdat ze te duur zijn, etc. Ander-
zijds ontbreken enkele goede oplos-
singen, zoals een ergonomisch ver-
antwoord bedje. Daarnaast zijn er
voor een paar saillante problemen
(spelen en dragen) geen oplossingen
in technisch ergonomische zin moge-
lijk.
Er zou dus nieuw meubilair ontwik-
keld moeten worden, wil het
goed/verantwoord voor de rug van
medewerkers in de kinderopvang
zijn. Daarnaast zal er meer voorlich-
ting gegeven moeten worden over
goed/verantwoord meubilair (instel-
baar) en de wijze waarop het beste
getild kan worden.
De nadruk voor verbeteringen in het
meubilair zou moeten ìiggen op een
in hoogte instelbare aankleedtafel of
aanpassingen aan de huidige aan-
kleedtafel, zodanig dat het kind er
eventueel zelf op kan klimmen.
Daarnaast is het belangrijk om een
goed alternatief te ontwikkelen voor
de huidige bedjes; uiteraard met in-
stelmogelijkheden voor de hoogte en
eventuele instapmogelijkheden voor
peuters. Datzelfde geldt ook voor de
box; een box op tafelhoogte behoeft
minder bukwerk dan een traditione-
le box (al dan niet met in hoogte ver-
stelbare bodem). Onder de box kan
dan speelruimte gecreëerd worden.

Checklist tillen
Op basis van het onderzoek is een
checkÌist ontwikkeld die dient om de
medewerkers in de kinderopvang
bewust te maken van de problema-
tiek van tiÌlen. Door het invullen
van de checklist kan nagegaan wor-
den welke vormen van tillen in de
eigen werksituatie meer dan gemid-
deld voorkomen. Er is een aparte
checklist voor de babygroep en voor
de peutergroep.

rNo-PG heeft een aanpak ontwikkeld
om samen met bedrijven en instel-
lingen te komen tot verbeteringen
die leiden tot een vermindering van
de lichamelijke belasting. Deze aan-
pak, de zogenaamde participatieve
ergonomie (en, is in verschiÌlende
branches (bouw, tuinbouw, rubber-
en chemische industrie) met succes
uitgevoerd. Het succes van de aan-
pak ligt vooral in de stapsgewijze
aanpak om verbeteringen in te voe-
ren, waarbij de werknemers betrok-
ken worden. Alleen dan, samen met
de werknemers, kan het invoeren
van verbeteringen op de werkplek
succesvol worden.
Meer informatie: rxo-ec, tel. 071-
181181.
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