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- Ik til toch gewoon goed? -

Voorwoord
De manier waarop je tilt of draagt is vaak niet iets waar je lang bij stil staat.
Om arbeidsgerelateerde klachten te voorkomen is het echter wel belangrijk om aan de
vormen van fysieke belasting aandacht te besteden. Er zijn zes vormen van fysieke
belasting, waarvan ‘tillen en dragen’ de bekendste is. Rugklachten worden bijvoorbeeld
vaak toegewezen aan ‘verkeerd tillen’ waardoor ‘tillen’ in de titel wordt aangekaart. Veel
mensen denken dat ze goed tillen door het tilprincipe “rug recht, door de knieën” toe te
passen, maar helaas is dit principe niet altijd van toepassing.
Momenteel worden er veel tilscholingen aangeboden, maar bestaat er geen ‘kant en
klare’ evidence based opzet voor een tilscholing. Wat is nu de beste manier van tillen,
dragen, duwen of trekken, et cetera? En wat is de beste manier om dit onder de
aandacht te brengen van werknemers om arbeidsgerelateerde klachten te voorkomen?
Antwoord op bovenstaande vragen wordt aan de hand van een literatuurstudie gegeven
in deze scriptie. Er wordt dieper ingegaan op de aanpak van fysieke belastingen in
zorginstellingen en de rol die een eerstelijns praktijk met onder andere ergotherapie
hierbij kan spelen. De aanpak van fysieke belasting in zorginstellingen wordt in deze
scriptie getoetst aan woonzorgcentrum Raffy te Breda.
Persoonlijke motivatie
Via een oproep naar afstudeeropdrachten die ik had geplaatst op de jcz-mailinglist
(mailinglist voor ergotherapeuten) kreeg ik onder andere een reactie van Annemiek van
Dorst, werkzaam bij Groepspraktijk voor Fysiotherapie Orthopedische Manuele Therapie
en Ergotherapie Monné C.S. te Breda. In eerste instantie bestond de vraag uit het
houden van een literatuurstudie naar de effectiefste manier van het geven van
tilscholing. Dit is in de loop van tijd vergroot naar de aanpak van fysieke belasting,
waarbij onder andere tilscholing een rol kan spelen.
Mijn enthousiasme voor dit onderwerp komt voort uit de veelzijdigheid ervan. Fysieke
belasting komt voor in elk werkveld, maar ook in iemands vrije tijd en zelfverzorging.
Daarnaast wordt fysieke overbelasting door verschillende disciplines aangepakt, maar
welke rol kan ergotherapie hierbij spelen?
Dankwoord
De personen die een bijdrage hebben geleverd aan deze scriptie wil ik hierbij bedanken.
Annemiek van Dorst, ergotherapeute bij Groepspraktijk voor Fysiotherapie Orthopedische
Manuele Therapie en Ergotherapie Monné C.S. te Breda bedankt voor de begeleiding en
feedback en alle overige medewerkers bedankt voor de gastvrijheid. Voor de begeleiding
vanuit school wil ik Ellen Weustink en mijn groepsgenoten bedanken voor de goede
feedback. Daarnaast alle personen die mijn scriptie van feedback hebben voorzien en Els
voor de tekening op de voorkant, heel erg bedankt!
De rol van een ergotherapeut bij de aanpak van fysieke (over)belasting wordt vaak
beschreven als een rol die ook door andere disciplines, zoals fysiotherapeuten,
ergocoaches, et cetera, overgenomen kan worden. Hopelijk schept deze scriptie een
beeld van de rol van ergotherapie bij de aanpak van fysieke (over)belasting.
Veel leesplezier toegewenst,
Sonja Dekker
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Nederlandse samenvatting: “Ik til toch gewoon goed?”
Deze scriptie gaat over de rol van ergotherapie bij de aanpak van fysieke (over)belasting
in zorginstellingen. De vraagstelling hierbij is:
‘Welke rol kan ‘Groepspraktijk voor Fysiotherapie, Orthopedische Manuele Therapie en
Ergotherapie Monné C.S.’ te Breda spelen in de vermindering en preventie van
arbeidsgerelateerde klachten door fysieke belasting bij de verzorgers in een
zorginstelling, bijvoorbeeld woonzorgcentrum Raffy te Breda?’
Om bovenstaande vraagstelling te beantwoorden is er een kwalitatief onderzoek
gehouden aan de hand van een literatuuronderzoek. Hierbij zijn wetenschappelijke
publicaties gebruikt van databanken (Pubmed, medline, UvAvpn, ABSIS, CINAHL,
Statline, SUMSEARCH, OT seeker), van mondiaal of nationaal erkende organisaties en
van de overheid. Bij de probleeminventarisatie is er gebruik gemaakt van een vragenlijst
(de WerkPlekCheck Zorg).
In deze scriptie wordt algemene informatie gegeven over fysieke (over)belasting,
verschillende vormen van fysieke belasting en over de klachten die door fysieke
overbelasting kunnen ontstaan. Er wordt dieper ingegaan op de landelijke aanpak van
fysieke belasting bij zorginstellingen en het uitgangspunt, de probleeminventarisatie en
de oplossingen van fysieke (over)belasting bij zorginstellingen worden uitgewerkt.
Er worden aanbevelingen gedaan over organisatorische en technische maatregelen die
getroffen moeten worden en gedragsverandering die plaats moet vinden om fysieke
(over)belasting aan te pakken bij verzorgers binnen zorginstellingen.
De huidige aanpak van fysieke belasting wordt toegepast op woonzorgcentrum Raffy te
Breda. Het til- en transferbeleid van woonzorgcentrum Raffy wordt toegelicht en
zelfstudiemateriaal voor werknemers en overige informatie over fysieke belasting wordt
aangeleverd in de bijlagen. Beperkingen en aanbevelingen van deze scriptie worden
beschreven in de discussie. De conclusie wordt hieronder beschreven.
De ergotherapeut van Groepspraktijk voor Fysiotherapie, Orthopedische Manuele
Therapie en Ergotherapie Monné C.S. te Breda kan, eventueel in combinatie met de
(arbeids)fysiotherapeut, een rol spelen bij de aanpak van fysieke belasting (bij
verzorgers) in zorginstellingen, bijvoorbeeld bij woonzorgcentrum Raffy.
De ergotherapeut, (arbeids)fysiotherapeut en alle overige medewerkers, behalve de
kinderfysiotherapeut en secretaressen, kunnen een rol spelen bij de individuele
behandeling van medewerkers met arbeidsgerelateerde klachten binnen zorginstellingen.
De rol van een ergotherapeut bij de aanpak van fysieke belasting (bij verzorgers) in
zorginstellingen bestaat uit:
- het houden van een uitgebreide risico-inventarisatie & -evaluatie;
- helpen bij het herschrijven van het til- en transferbeleid;
- het aanpassen van de werkruimtes van de verzorgers, ondersteunende diensten
en administratieve medewerkers;
- advies geven over welk (til)hulpmiddel het beste aangeschaft kan worden;
- het geven van trainingen aan alle medewerkers, met betrekking tot fysieke
belasting, (til)hulpmiddelen, tiltechnieken en/of het til- en transferprotocol;
- het trainen en begeleiden van ergocoaches;
- mocht de begeleiding van ergocoaches aan werknemers die al arbeidsgerelateerde
klachten hebben niet voldoende zijn, kan individuele begeleiding/training gegeven
worden;
- het aanbieden van materiaal voor zelfstudie van de werknemer.
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Abstract: “Don’t I lift properly?”
The subject of this theses is the role of occupational therapy in the dealing with physical
(over)load in care institutions. The next phrasing has been formulated:
“Which role can ‘Groepspraktijk voor Fysiotherapie, Orthopedische Manuele Therapie en
Ergotherapie Monné C.S.’ in Breda fulfil in the decrease or prevention of work-related
injuries among caregivers in healthcare institutions, for example nursing home Raffy in
Breda.”
A qualitative research based on a literature study is held to answer the phrasing above.
For this purpose scientific publications from databanks (Pubmed, medline, UvAvpn,
ABSIS, CINAHL, Statline, SUMSEARCH, OT seeker), global and national acknowledged
organizations and public authorities have been used. Next to the qualitative research a
questionnaire (the ‘WerkPlekCheck Zorg’) has been used for the problem stock-taking.
This report contains general information about physical (over)load, the different forms of
physical load and the complaints which can arise from physical overload.
A more profound description of the national approach in the Netherlands of physical
(over)load in care institutions and the basic assumption, the problem stock-taking and
the solutions of physical (over)load in care institutions will be elaborated.
Recommendations will be given about organizational and technical measures that have to
be taken and the change of behaviour that has to take place to decrease or prevent
physical (over)load in care institutions. All this has been put into practice at nursing
home Raffy in Breda. The lifting program will be clarified and individual study material for
employees and remaining information about physical load will be provided in the
appendixes. The limitations and recommendations are described in the discussion. The
final results are described below.
The occupational therapist of ‘Groepspraktijk voor Fysiotherapie, Orthopedische Manuele
Therapie en Ergotherapie Monné C.S.’ in Breda can, perhaps in combination with the
(work)physiotherapist, participate in the dealing with the physical load, especially among
caregivers, in care institutions as nursing home Raffy in Breda. The occupational
therapist, (work)physiotherapist and all remaining co-workers of the group practice
(except the physiotherapist of children and the office staff) can participate in the
individual treatment of co-workers with work-related injuries of care institutions.
The role of the occupational therapist in the dealing with physical load (among
caregivers) in care institutions consists of:
- making an extensive risk-stock-taking & -evaluation
- help with the rewriting of the lifting program;
- adapting work spaces of the caregivers, supporting services and office staff;
- giving advice about which (lifting)aids can best be bought;
- provide training for all employees, about physical load, (lifting)aids, body
mechanics and lifting techniques and/or the lifting programs;
- training and guidance of ‘ergocoaches’;
- when the guidance from an ‘ergocoach’ to employees with work-related injuries is
not sufficient, personal training from an occupational therapist can be given;
- offering individual study material for the employees.
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Inhoudsopgave
Voorwoord
Nederlandse samenvatting: “Ik til toch gewoon goed?”
Abstract: “Don’t I lift properly?”
Inhoudsopgave
Inleiding
Werkwijze
Hoofdstuk 1: Fysieke (over)belasting
§1.1 Fysieke belasting
§1.2. Fysieke overbelasting
§1.3. Klachten door fysieke overbelasting
§1.4. Mentale belasting, agressiviteit en geweld
Hoofdstuk 2: Landelijke basis voor aanpak fysieke belasting in
zorginstellingen
§2.1. Uitgangspunt
§2.2. Probleeminventarisatie
§2.2.1. WerkPlekCheck Zorg
§2.2.2. Handboek Fysieke Belasting
§2.3. Oplossingen
§2.4. De rol van ergotherapie bij de aanpak van fysieke belasting in zorginstellingen
Hoofdstuk 3: Aanbevelingen met betrekking tot fysieke (over)belasting in
zorginstellingen
§3.1. Organisatisatorische maatregelen
§3.1.1.Bronaanpak
§3.1.2.Taakverdeling
§3.1.3.Til- en transferbeleid
§3.1.3.1.Bewonergebonden geschreven tilprotocol
§3.2. Technische maatregelen
§3.2.1. Aanpassen van de werkplek (handboek fysieke belasting)
§3.2.2. Hulpmiddelen
§3.2.3. Braces en ortheses
§3.3. Gedragsverandering
§3.3.1.Zelfstudie van de werknemer
§3.3.2.Trainingen
§3.3.2.1. Training in het gebruik van (til)hulpmiddelen
§3.3.2.2. Training over tiltechnieken
§3.3.2.3. Individuele training bij rugklachten
§3.4. Ergocoaches
§3.5. De rol van ergotherapie bij de oplossingen
Hoofdstuk 4: Inventarisatie fysieke (over)belasting bij woonzorgcentrum
Raffy
§4.1. Probleeminventarisatie
§4.1.1. WerkPlekCheck Zorg
§4.1.2. Til- en Transferbeleid
§4.2. De rol van ergotherapie bij de inventarisatie van fysieke (over)belasting bij
woonzorgcentrum Raffy
Hoofdstuk 5: Oplossingen voor fysieke overbelasting bij woonzorgcentrum
Raffy
§5.1. Oplossingen voor geïnventariseerde problemen uit de WerkPlekCheck Zorg
§5.2. Oplossingen voor de geïnventariseerde problemen uit het huidige til- en
transferbeleid
§5.3. Rol ergotherapie bij de oplossingen voor fysieke overbelasting bij
woonzorgcentrum Raffy
Conclusie
Discussie (beperkingen en aanbevelingen)
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- Ik til toch gewoon goed? -

Inleiding
Aanleiding en probleemanalyse
Volgens de Europese Commissie kost het ziekteverzuim werkgevers jaarlijks
miljarden euros. Ieder jaar doen zich vier miljoen ongelukken voor op de
werkvloer. Het meeste risico lopen werknemers in sectoren als de bouw,
gezondheidszorg, transport en landbouw.58
Omdat ziekteverzuim werkgevers erg veel geld kost, willen ze dit zoveel mogelijk
terugdringen of voorkomen, onder andere door klachten van het bewegingsapparaat te
verhelpen. In onderstaande tekst van de Arbobondgenoten staan een aantal cijfers over
deze arbeidsgerelateerde klachten.
In Nederland verricht 25% van de werknemers werk waarbij men regelmatig veel
kracht moet zetten4,42. 'Veel kracht zetten' is daarbij de verzamelnaam voor tillen,
dragen, duwen, trekken van lasten of gereedschappen. (...)
Klachten van het bewegingsapparaat kunnen het gevolg zijn, vaak door een
combinatie van belastende factoren. Bijvoorbeeld tillen in een slechte
werkhouding, een houding lang vasthouden en tegelijk veel kracht leveren of
steeds dezelfde beweging uitvoeren terwijl men ook nog ver moet reiken.
Klachten aan rug, nek, schouder en armen, elleboog, hand en pols, heupen,
knieën en voeten kunnen het gevolg zijn.44
De opdrachtgever voor dit afstudeerproject is de groepspraktijk voor Fysiotherapie,
Orthopedische Manuele Therapie en Ergotherapie Monné c.s. te Breda. Vanuit deze
praktijk ben ik begeleid door de ergotherapeute Annemiek van Dorst.
In deze eerstelijns fysiotherapiepraktijk zijn 13 medewerkers werkzaam uit verschillende
disciplines,
namelijk:
fysiotherapeuten,
arbeidsfysiotherapeut,
geriatrisch
fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut, orthopedisch
manueeltherapeuten, lymfetherapeut / bekkenbodemtherapie, ergotherapeut en
secretaressen.51
De ergotherapeute en arbeidsfysiotherapeute van groepspraktijk voor Fysiotherapie
Orthopedische Manuele Therapie en Ergotherapie Monné c.s. zijn zich aan het verdiepen
in de mogelijkheid een product op de markt te brengen waarin zij hun krachten kunnen
bundelen. Hierbij denken ze aan het geven van tilscholing in woonzorgcentrum Raffy.
Raffy is een woonzorgcentrum voor Molukse en Indische ouderen in Breda55, waar de
vraag naar tilscholing aanwezig is. Naast het aanbieden van tilscholing zijn ze benieuwd
naar de manier(en) waarmee zij een rol in de aanpak van fysieke belasting in
zorginstellingen kunnen spelen.
Vraagstelling
Naar aanleiding van het voorgaande is de volgende vraagstelling opgesteld:
‘Welke rol kan ‘Groepspraktijk voor Fysiotherapie, Orthopedische Manuele Therapie en
Ergotherapie Monné c.s.’ te Breda spelen in de vermindering en preventie van
arbeidsgerelateerde klachten door fysieke belasting bij verzorgers in een zorginstelling,
bijvoorbeeld woonzorgcentrum Raffy te Breda?’.
De doelstelling bij deze vraagstelling is het schrijven van gedegen onderbouwde
informatie over fysieke (over)belasting en de aanpak van fysieke (over)belasting bij
verzorgers in zorginstellingen. Dit alles wordt toegepast op woonzorgcentrum Raffy.
Het til- en transferbeleid van woonzorgcentrum Raffy wordt toegelicht in bijlage 10 en
zelfstudiemateriaal voor werknemers en overige informatie over fysieke belasting wordt
aangeleverd in bijlage 13.

Sonja Dekker
Behandelen&Begeleiden

-7-

Opleiding Ergotherapie
Hogeschool Rotterdam

- Ik til toch gewoon goed? Relevantie en achtergrond van vraagstelling voor beroep en maatschappij
De aanpak van fysieke belasting en het geven van tilscholing is in eerste instantie niet
specifiek ergotherapeutisch. Hier wordt momenteel namelijk aandacht aan besteed door
verschillende disciplines, zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergocoaches48 of
ergotherapeuten. Daarnaast bestaan er ook bedrijven of instanties die de fysieke
belasting aanpakken en tilscholingen geven.
Mijn afstudeeronderwerp is echter wel ergotherapeutisch, omdat het zich richt op de
aanpak van fysieke belasting in zorginstellingen, waarbij de aandacht wordt gericht op
het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van de dagelijkse handelingen om klachten te
voorkomen of te verminderen. Een ergotherapeut zou bijvoorbeeld door middel van een
training de handelingscompetentie en participatie van de individuele werknemer kunnen
bevorderen en behouden, wat past binnen de differentiatie Behandelen&Begeleiden.
Een beschrijving van de taak Behandelen&Begeleiden van de Hogeschool Rotterdam12,52
is: ‘Om de handelingscompetentie en participatie van de cliënt te bevorderen en te
behouden behandelt, begeleidt en adviseert de ergotherapeut op methodische wijze de
cliënt (de werknemer) en/of het cliëntsysteem (overige werknemers woonzorgcentrum
Raffy), zodat de cliënt naar vermogen de regie over zijn leven (weer) kan voeren en de
rollen en taken vervult die hij verkiest en die bijdragen aan zijn gezondheid en welzijn.’
Onder Behandelen&Begeleiden valt dit onderwerp onder het kopje adviseren, omdat er
advies gegeven wordt aan de werknemers van het woonzorgcentrum Raffy.
De vraagstelling heeft daarnaast een actuele, praktische waarde voor het beroep, omdat
een ergotherapeute samen met een arbeidsfysiotherapeute daadwerkelijk een rol willen
spelen bij de fysieke aanpak in zorginstellingen en specifiek bij woonzorgcentrum Raffy.
Leeswijzer
In hoofdstuk 1 wordt beschreven wat fysieke belasting inhoud en welke vormen van
fysieke belasting zijn te onderscheiden. Daarnaast wordt beschreven waardoor fysieke
overbelasting ontstaat en welke klachten hieruit voort kunnen komen. Buiten de fysieke
belasting worden mentale belasting, agressiviteit en geweld in een aparte paragraaf kort
beschreven in verband met de maatschappelijke relevantie.
In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op de landelijke basis voor de aanpak van fysieke
(over)belasting. Het uitgangspunt, de inventarisatie en de oplossingen van fysieke
(over)belasting in zorginstellingen en de rol van ergotherapie hierbij worden beschreven.
Aanbevelingen op het gebied van fysieke (over)belasting in zorginstellingen worden
uitgewerkt in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk worden oplossingen aangedragen die staan
beschreven in de landelijke aanpak van fysieke belasting, maar ook andere oplossingen.
Hierbij is een onderscheid gemaakt in organisatorische en technische maatregelen en
gedragsverandering. Bij het inzetten van een ergocoach komen deze drie oplossingen
samen, waardoor de ergocoach in een aparte paragraaf wordt beschreven. Hoofdstuk 3
wordt afgesloten met de rol van ergotherapie bij de oplossingen met betrekking tot
fysieke belasting. In hoofdstuk 4 staan de gebruikte inventarisatiemethoden bij
woonzorgcentrum Raffy. De oplossingen bij woonzorgcentrum Raffy en de rol van
ergotherapie hierbij worden beschreven in hoofdstuk 5. Tot slot staat het antwoord op de
vraagstelling in de conclusie beschreven en worden onder het kopje discussie de
beperkingen en aanbevelingen beschreven.
In deze scriptie wordt naar de bronnen verwezen aan de hand van cijfers in subscript,
bijvoorbeeld ‘1’. Deze bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst die aan het einde van
deze scriptie terug te vinden is.
In totaal zijn er 13 bijlagen met extra informatie over fysieke (over)belasting in
zorginstellingen en woonzorgcentrum Raffy opgenomen. Verwijzingen naar deze bijlagen
staan in de tekst. Op de cd-rom in bijlage 13 staan 50 nuttige publicaties met betrekking
tot fysieke belasting.
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Werkwijze
Voor het beantwoorden van de vraagstelling is gekozen voor een kwalitatief onderzoek
met als onderzoeksmethode een literatuurstudie. Daarnaast is het een toegepast
wetenschappelijk onderzoek, omdat het in eerste instantie bij probeert te dragen aan de
oplossing van een probleem15. In deze vraagstelling zijn ‘de arbeidsgerelateerde klachten
door fysieke belasting bij verzorgers in een zorginstelling’ het probleem.
Voor een literatuurstudie is gekozen, omdat er al erg veel over fysieke (over)belasting en
de aanpak hiervan geschreven is. De huidige aanpak van fysieke belasting is toegepast
op woonzorgcentrum Raffy.
Bij de literatuurstudie is informatie uit zuiver wetenschappelijk onderzoek gebruikt.
De literatuurstudie richt zich op meerdere onderwerpen, waarvan het eerste onderwerp
‘arbeidsgerelateerde klachten door fysieke (over)belasting’ is. De overige onderwerpen
zijn: het uitgangspunt, de inventarisatiemethoden, de preventie en de oplossingen op het
gebied van fysieke (over)belasting en ergotherapie.
Hierbij is gekeken naar fysieke belasting in het algemeen en specifiek naar fysieke
belasting in zorginstellingen.
De opdrachtgever wil meer weten over ‘oplossingen met betrekking tot fysieke
(over)belasting bij verzorgers’ en ‘ergocoaches’. Daarom gaat deze scriptie dieper in op
deze onderwerpen. Omdat het gehanteerde til- en transferbeleid van woonzorgcentrum
Raffy één van de weinige informatiebronnen is, is daarnaast literatuur over een til- en
transferbeleid verzameld.
Relevante wetenschappelijke publicaties (artikelen, richtlijnen, inventarisatie- en
evaluatie-instrumenten en internetsites) zijn gevonden via de volgende databanken:
Pubmed, medline, UvAvpn38, ABSIS, CINAHL, Statline, SUMSEARCH, OT seeker. Hierbij is
gebruik gemaakt van hierboven beschreven onderwerpen als zoektermen. Hierbij is
specifiek informatie gezocht naar informatie over fysieke belasting in verpleeg- en
verzorgingshuizen. Bij het gebruik van literatuur is de voorkeur uitgegaan naar literatuur
van mondiaal erkende organisaties, zoals NIOSH47, en literatuur van auteurs van
nationaal erkende organisaties, zoals Knibbe, J.J. van LOCOmotion53. Daarnaast zijn voor
deze scriptie de meest recente wetenschappelijke publicaties gebruikt in verband met de
vele ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van fysieke (over)belasting.
Qua literatuur is er gebruik gemaakt van boeken uit de mediatheek van de Hogeschool
Rotterdam, locatie Museumpark. Naast de literatuurstudie heeft overleg plaatsgevonden
met Annemiek van Dorst, ergotherapeut bij de opdrachtgever, om op één lijn te blijven
met de opdrachtgever. Daarnaast zijn Stichting Ergonomie en Preventie (STEP)57 en
Hanneke J.J. Knibbe en Nico E. Knibbe van LOCOmotion53 (experts op het gebied van
ergonomie en fysieke belasting in de zorg) benaderd via de e-mail om relevante en
recente informatie op te vragen over fysieke (over)belasting. Dit heeft echter geen
informatie opgeleverd die nog niet was gevonden.
Naast het kwalitatieve onderzoek is er gebruik gemaakt van een kwantitatief onderzoek
door middel van een vragenlijst, de WerkPlekCheck Zorg8. De keuze voor de
WerkPlekCheck Zorg wordt verantwoord in §2.2.1. en §2.4.
Aan de hand van bovenstaande gegevens is een beschrijvend onderzoek gedaan om de
stand van zaken in woonzorgcentrum Raffy op het gebied van fysieke belasting op dit
moment weer te geven.
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Hoofdstuk 1: Fysieke (over)belasting
In dit hoofdstuk wordt de inhoud van fysieke belasting, de definities van de verschillende
vormen van fysieke belasting, de klachten door fysieke overbelasting en mentale
belasting, aggressiviteit en geweld beschreven. De laatste twee paragrafen zijn
gespecificeerd voor werknemers in verpleeg- en verzorginshuizen.
In hoofdstuk 2 wordt de landelijke aanpak van fysieke belasting beschreven.
§1.1 Fysieke belasting
Fysieke belasting is de belasting die het houdings- en bewegingsapparaat van mensen
(rug, nek, schouders, ledematen, gewrichten en spieren) ondervindt tijdens lichamelijke
arbeid.1
Om te kunnen bepalen aan welke vorm(en) van fysieke belasting werknemers bloot
staan, wordt in deze scriptie de volgende indeling van onderwerpen uit het Handboek
Fysieke belasting13 aangehouden:
- tillen en dragen
- duwen en trekken
- trillen en schokken
- werkhoudingen
- repeterende bewegingen
- energetische belasting
Zie bijlage 1 voor de definities en een uitgebreidere omschrijving van de verschillende
vormen van fysieke belasting en de wijze van beoordeling.
§1.2. Fysieke overbelasting
Lichamelijke belasting is niet slecht, als het maar geen overbelasting wordt. Sterker nog,
het is juist goed, omdat botweefsel beter kan groeien als het wordt belast en spieren in
conditie blijven.5
Of er sprake is van overbelasting is afhankelijk van wat het lichaam aan kan (de
belasting) en dit hangt weer af van de belastbaarheid. De belastbaarheid is de mate van
belasting die het lichaam kan hebben zonder beschadigd te raken.
De belastbaarheid van een persoon hangt af van:
- de lichaamsbouw;
- de conditie: een getraind lichaam kan makkelijker een hoge prestatie leveren;
- de gezondheid: een gezond iemand herstelt sneller van belasting;
- de werklust/motivatie: een tegenslag kan eerder opgevangen worden: letterlijke
en figuurlijke veerkracht;
- ervaring: weten hoe met belasting om te gaan, als iemand ervaring heeft met
technieken kan hij of zij moeilijkere situaties makkelijker aan.
Het lichaam mag dus wel belast worden, zolang het zich maar kan herstellen. Lukt dit
niet meer in korte tijd dan is er sprake van overbelasting.
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§1.3. Klachten door fysieke overbelasting
Fysieke overbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten, verzuim en zelfs uitval uit het
arbeidsproces. Fysieke overbelasting hangt samen met de aard en de duur van de
werkhouding, de grootte van de krachten die men aanwendt en de frequentie waarmee
een taak wordt uitgevoerd.1
Bij het ontstaan van klachten aan het bewegingsapparaat is vaak sprake van een
combinatie van fysiek belastende factoren. Zo’n combinatie kan zijn tillen in een slechte
werkhouding, een houding lang vasthouden en tegelijk veel kracht leveren of steeds
dezelfde bewegingen uitvoeren terwijl men ook nog ver moet reiken.13
In de verpleging en verzorging zijn het vooral aandoeningen aan houdings- en
bewegingsapparaat die ziekteverzuim en langdurige uitval veroorzaken. Rugklachten en
klachten aan de arm, nek en schouder komen het meeste voor. Men spreekt van een
beroepsziekte indien deze aandoeningen -mede- door het werk veroorzaakt worden.1
Bij overbelasting herstelt het lichaam zich onvoldoende, waardoor lichamelijke
vermoeidheid optreedt. Secundair hieraan kan de gevoeligheid voor (infectie)ziekten
toenemen, en kunnen door verminderde concentratie en lichaamscoördinatie de
veiligheidsrisico’s toenemen. Hierbij kan enerzijds gedacht worden aan het optreden van
blessures, bijvoorbeeld door struikelen, en anderzijds aan het maken van fouten, zoals
het niet adequaat reageren op storingsmeldingen. Of deze gevolgen daadwerkelijk
optreden, hangt onder andere af van de belastbaarheid van een individu.13
Zie bijlage 2 voor een uitgebreide klachtenomschrijving per fysieke belastingvorm (tillen
en dragen, duwen en trekken, etc.). In bijlage 2 staan ook de persoons-, taak- en
omgevingsgebonden factoren waardoor deze klachten kunnen ontstaan en cijfers van
meldingen van klachten uit het signaleringsrapport beroepsziekten 200643.
§1.4. Mentale belasting, agressiviteit en geweld
Naast de fysieke belasting speelt ook de mentale belasting en agressiviteit en geweld een
rol. Werknemers in de gezondheidszorg lopen een aanzienlijk risico om in aanraking te
komen met bijvoorbeeld verbaal en fysiek geweld. Geweld en intimidatie kunnen leiden
tot
psychische
klachten
bij
medewerkers,
(langdurig)
ziekteverzuim
en
arbeidsongeschiktheid. Er is inmiddels wetenschappelijk bewijs dat een ‘zero tolerance’
beleid en duidelijkheid over welke gedragingen niet getolereerd worden, essentieel zijn
voor succesvolle preventie van geweld en intimidatie. In veel bedrijven en organisaties
ontbreekt het echter nog aan een dergelijk beleid.43 Gezien het aanzienlijke risico voor
mentale belasting, agressiviteit en geweld in zorginstellingen is het vermeld in deze
scriptie. Er wordt echter in deze scriptie niet dieper op in gegaan, omdat de vraagstelling
zich alleen richt op fysieke belasting.
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Hoofdstuk 2: Landelijke basis voor aanpak fysieke belasting in zorginstellingen
In hoofdstuk 1 is duidelijk gemaakt wat fysieke belasting inhoudt en welke klachten door
fysieke (over)belasting ontstaan. De volgende stap voor het beantwoorden van de
vraagstelling is het in kaart brengen van de aanpak van fysieke belasting om de fysieke
(over)belasting tegen te gaan.
In dit hoofdstuk wordt de landelijke basis beschreven voor de aanpak van fysieke
belasting. Deze aanpak vloeit voort uit de Arboconvenanten in de zorg en de CAO Arbeid
en Gezondheid40. Indien er andere bronnen geraadpleegd zijn, worden deze vermeld. Zie
het Werkpakket Fysieke Belasting7 op de cd-rom in bijlage 13 voor een precieze
beschrijving over hoe een effectief preventiebeleid fysieke belasting kan worden
vormgegeven.
Dit
werkpakket
is
speciaal
geschreven
voor
verpleegen
verzorgingshuizen. Daarnaast staan op deze cd-rom in extra bronnen die kunnen helpen
bij het aanpakken van fysieke belasting.
§2.1. Uitgangspunt
Het uitgangspunt van de landelijke aanpak is het volgen van de Praktijkrichtlijnen
Fysieke Belasting. In de convenanten en de CAO Arbeid en Gezondheid zijn door
werkgevers- en werknemersorganisaties, veelal samen met het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
afspraken gemaakt over het terugdringen van fysieke overbelasting in de zorg.5 Als men
zich alleen houdt aan de praktijkrichtlijnen heeft dit echter onvoldoende invloed. Er
moeten daarom meerdere maatregelen genomen worden. Bij instellingen die in eigen
beleid wel of geen praktijkrichtlijnen hanteren, blijkt namelijk het verzuimpercentage
vrijwel niet te verschillen (verschil van 0,2% ten nadele van instellingen zonder
richtlijnen).28
De volledige ‘Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting’ is te vinden in het Werkpakket Fysieke
Belasting7 die is opgenomen op de cd-rom in bijlage 13. Hier zal in deze scriptie een
aantal keer naar verwezen worden.
In deze scriptie is op basis van het Werkpakket Fysieke Belasting7 een onderverdeling
gemaakt van medewerkers in: ‘verzorgers’ en ‘ondersteunende diensten’.
In de praktijk is dit onderscheid echter niet altijd even scherp. Een verzorgende zal
immers ook wel eens huishoudelijk werk doen en het omgekeerde komt ook voor. Dat
betekent dat het voor sommige groepen werknemers belangrijk is om beide groepen
praktijkrichtlijnen in hun samenhang te beoordelen.
De term ‘medewerkers’ wordt gehanteerd voor alle werknemers van een zorginstelling.
Onder de term ‘verzorgers’ vallen alle medewerkers die te maken hebben met de directe
zorg voor bewoners, zoals verplegenden en verzorgenden. De term ‘verzorger’ kan ook
van toepassing zijn op door anderen uitgevoerde direct bewonergebonden activiteiten. Te
denken valt aan de begeleiding door de fysiotherapeut of de begeleiding bij een
dagbehandeling.
Bij medewerkers in de ‘ondersteunende diensten’ kan gedacht worden aan medewerkers
die huishoudelijke taken verrichten, medewerkers van de keuken, onderhoud TD
(technische dienst), tuinonderhoud, administratie en transportdienst.
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- Ik til toch gewoon goed? §2.2. Probleeminventarisatie
Iedere organisatie is volgens de Arbowet verplicht om een risico-inventarisatie & –
evaluatie (RI&E), inclusief plan van aanpak, uit te voeren, dit om de risico’s op het
gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers in kaart te brengen.56
In het Werkpakket Fysieke Belasting7 wordt aangeraden om een probleeminventarisatie
op het gebied van fysieke belasting uit te voeren aan de hand van53:
- De BeleidsSpiegel; Met de BeleidsSpiegel kan iedere verpleeg- en
verzorgingshuisinstelling zijn huidige beleid toetsen om vervolgens waar nodig
verbeterpunten aan te pakken en om (andere) prioriteiten te stellen.
De TilThermometer; Met de TilThermometer kan gemeten worden hoe het er voor
staat met de fysieke overbelasting van de zorgverleners.
De Rug- of RisicoRadar; De Rug- of RisicoRader checkt de blootstelling aan fysieke
belasting in ondersteunende diensten.6,7,53
Zie voor een uitgebreide omschrijving van deze inventarisatiemethoden het Werkpakket
Fysieke Belasting7 op de cd-rom in bijlage 13.
Indien er geen mogelijkheid is tot bovenstaande inventarisatiemethoden kan er gebruik
gemaakt worden van andere inventarisatiemethoden om de problemen op het gebied van
fysieke belasting in kaart te brengen.
§2.2.1. WerkPlekCheck Zorg
Een inventarisatiemethode die zich specifiek richt op fysieke belasting in de zorg is de
WerkPlekCheck Zorg8 (zie bijlage 13). De eerste stap bij een goed preventie-, til- of
transferbeleid is volgens deze WerkPlekCheck bewustwording, betrokkenheid en
enthousiasme om echt wat te gaan doen aan de problematiek van fysieke belasting. Om
dat te bereiken is het belangrijk dat zorgverleners zélf de problematiek in kaart brengen,
zélf de prioriteiten vaststellen en (zo veel mogelijk) zélf de verbeteringen doorvoeren. De
WerkPlekCheck Zorg is hiervoor een handig instrument. Bij het creëren van
betrokkenheid en oplossingen hebben de medewerkers een procesbegeleider nodig. Een
arbocoördinator,
P&O’er, leidinggevende,
tilspecialist, bedrijfsfysiotherapeut
of
arboverpleegkundige, etc. kan deze rol vervullen. In de rol als objectieve
procesbegeleider kan het preventiebeleid fysieke belasting geconcretiseerd worden naar
de werkvloer.8
§2.2.2. Handboek Fysieke Belasting
De inventarisatiemethode opgenomen in het Handboek Fysieke Belasting13 is de
recentste inventarisatiemethode waarin de theorie en de praktijk met elkaar zijn
verweven. Met deze inventarisatiemethode kan nauwkeurig de fysieke belasting gemeten
worden. De gebruikte normering maakt voor elk van de genoemde vormen van fysieke
belasting een onderscheid in drie risico-niveaus, het zogenaamde stoplichtmodel (roodoranje-groen). Aan de hand van deze stoplichtmethode kunnen passende oplossingen
gevonden worden voor eventuele knelpunten. Vooral de dagelijkse handelingen en taken
die worden uitgevoerd door de werknemer worden uitgebreid uitgewerkt. De inbreng van
de werknemer speelt een belangrijke rol in het aangeven van de zwaarte van de
handelingen en taken. Zie bijlage 3 voor een inventarisatie-/vragenlijst waarin deze
inventarisatiemethode is opgenomen.
§2.3. Oplossingen
Na een goede probleeminventarisatie op het gebied van fysieke belasting, moeten er
voor de knelpunten op dit gebied oplossingen gezocht worden. Het voorkomen van een
te zware belasting van medewerkers tijdens het werk en het krijgen van klachten aan het
bewegingsapparaat
kan
worden
aangepakt
op
basis
van
verschillende
oplossingscategorieën.
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- Ik til toch gewoon goed? Voor knelpunten op het gebied van fysieke belasting worden oplossingen aangereikt die
zijn onder te verdelen in de categorieën: organisatorische maatregelen, technische
maatregelen en gedragsverandering.13
De maatregelen die getroffen kunnen worden om fysieke belasting aan te pakken binnen
verpleeg- en verzorgingshuizen zijn zeer divers. De oplossingen beschreven in de
landelijke aanpak fysieke belasting7 en de overige oplossingen zullen daarom apart in het
volgende hoofdstuk beschreven worden. Oplossingen gericht op fysieke (over)belasting
bij woonzorgcentrum Raffy staan in hoofdstuk 5.
§2.4. De rol van ergotherapie bij de aanpak van fysieke belasting in zorginstellingen
Een ergotherapeut kan de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting7 aanleveren, maar speelt
verder geen rol bij het invoeren hiervan. Hierop moet worden toegezien door de
organisatie. Bij de probleeminvenatarisatie kan het beleid het beste door de organisatie
zelf getoetst worden aan de hand van de BeleidsSpiegel7. Een ergotherapeut kan wel een
rol spelen bij de probleeminventarisatie aan de hand van de TilThermometer7 en de Rugof RisicoRadar7, omdat dit de blootstelling aan fysieke belasting bij werknemers meet.
Een ergotherapeut kan helpen bij het proces dat doorlopen moet worden als er volgens
de WerkPlekCheck Zorg gewerkt wordt. In het huidige en het opkomend paradigma van
de ergotherapie wordt namelijk het problemen oplossen door de cliënt zelf steeds
belangrijker. Dit is onder andere terug te zien in het opkomende ergotherapeutische
procesmodel OPPM (Occupational Performance Proces Model) voortvloeiend uit het OPMA (Occupational Performance Model (Australia))54. In het OPPM is er aandacht voor de
sterke punten en mogelijkheden van de cliënt en het cliëntsysteem. De begeleider is
hierbij de coach en procesbegeleider. In eerste instantie worden er door de begeleider
geen oplossingen gegeven en is de cliënt actief/deskundig.27 Ditzelfde gebeurt bij de
WerkPlekCheck Zorg.
Een ergotherapeut kan kiezen voor een probleeminventarisatie aan de hand van het
Handboek Fysieke Belasting. In dit handboek komen, net zoals in het huidige en
opkomende paradigma van de ergotherapie, het betekenisvol handelen, de activiteiten
als doel en het cliëntgericht werken sterk naar voren.
Deze onderwerpen zijn terug te zien in de ergotherapeutische inhoudsmodellen CMOP
(Canadian Model of Occupational Performance)46.
De vragenlijst opgenomen in het Handboek Fysieke Belasting heeft overeenkomsten met
het individuele meetinstrument COPM (Canadian Occupational Performance Measure). De
COPM is geschikt voor alle doelgroepen en vooral gefocust op de handelingsgebieden. Er
wordt eerst gevraagd naar de problemen in het handelen en de participatie en daarna
wordt pas gekeken naar de oorzaak. De handelingsgebieden worden in het Handboek
Fysieke Belasting ook uitgewerkt. Daarnaast wordt aan de cliënt gevraagd welke
handeling hij/zij het zwaarste vindt en moeten hier cijfers aan worden gegeven.
Het maken van een indeling aan de hand van de 5 W’s: ‘werkplek (en hulpmiddelen),
werkdruk, werkorganisatie, werktijden en werkwijze’ is de vermelding waard.
Hiermee kan namelijk een overzichtelijke indeling van de problemen op het gebied van
fysieke belasting gemaakt worden. Deze indeling is gebaseerd op een indeling die voor
het eerst is gebruikt door VHP (Voskamp, Huppes, Peereboom).60 Eventuele persoonlijke
factoren moeten echter apart vermeld worden. Daarnaast wordt de indeling in de 5 W’s
behandeld tijdens de opleiding Ergotherapie aan de Hogeschool Rotterdam.3
De rol van een ergotherapeut bij de oplossingen wordt in §3.5. beschreven.
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Hoofdstuk 3: Aanbevelingen met betrekking tot fysieke (over)belasting in
zorginstellingen
In het vorige hoofdstuk staan het uitgangspunt en basis van de te ondernemen stappen
om fysieke belasting aan te pakken. Het uitgangspunt en de eerste stap, de
probleeminventarisatie, worden in deze scriptie niet verder uitgewerkt. Deze staan
namelijk volledig uitgewerkt in het Werkpakket Fysieke Belasting7. De tweede stap, de
oplossingen voor knelpunten op het gebied van fysieke belasting, wordt in dit hoofdstuk
beschreven.
De oplossingen op het gebied van fysieke belasting zijn onder te verdelen in drie
categorieën13:
- organisatorische maatregelen
- technische maatregelen
- gedragsverandering.
In de volgende paragrafen worden op basis van deze verdeling oplossingen aangereikt
met betrekking tot fysieke belasting voor verpleeg- en verzorgingshuizen.
In §3.4 wordt het inzetten van ergocoaches apart toegelicht, omdat de drie
bovengenoemde categorieën hierbij samenkomen.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn er sterke bewijzen geleverd dat een
veelomvattend programma de kansen op klachten aan het bewegingsapparaat in
zorginstellingen significant verminderd.17, 22- 25, 3, 35
§3.1. Organisatisatorische maatregelen
§3.1.1.Bronaanpak
Bij een bronaanpak wordt, zoals de naam al zegt, de bron van fysieke belasting zelf
aangepakt. In de praktijk heeft deze aanpak allerlei namen gekregen, zoals ‘anti-tillen’ of
‘zero-lifting’. Uit onderzoek, ook in verpleeg- en verzorgingshuizen, blijkt dat de beste
aanpak te zijn.24,53 Naarmate de bewoner minder kan, zal er namelijk meer begeleiding
nodig zijn en neemt de kans op fysieke overbelasting bij de zorgverlener toe. Het
stimuleren van zelfzorg is zowel van belang voor de kwaliteit van zorg als voor het
optimaliseren van de arbeidssituatie. Een te zware handeling kan bijvoorbeeld worden
voorkomen door een bewoner die dat kan zodanig te stimuleren dat deze zelf de transfer
naar het toilet maakt. Mocht dit niet mogelijk zijn kan een tillift of een ander hulpmiddel
gebruikt worden.7,13
§3.1.2.Taakverdeling
Hiermee wordt het werk over meerdere werknemers verdelen bedoeld. Als bijvoorbeeld
bij een andere functie tillen niet blijkt voor te komen, kunnen wellicht enkele tiltaken
overgeheveld worden.7,13
§3.1.3.Til- en transferbeleid
Onderzoek toont aan dat het invoeren van een til- en transferbeleid resulteert in een
significante vermindering van de risico’s op arbeidsgerelateerde klachten bij verzorgers,
vooral bij rugpijn. Bij het til- en transferbeleid horen het gebruik van mechanische liften,
werknemerstraining op het gebied van tilliften en een bewonergebonden geschreven
tilprotocol.35 In §3.2.2. wordt dieper ingegaan op het gebruik van mechanische liften en
in §3.3.2.1. op de werknemerstraining op het gebied van tilliften.
De kosten voor het implementeren van een til- en transferbeleid worden binnen twee á
drie jaar gecompenseerd door de daling van kosten door arbeidsgerelateerde klachten bij
werknemers.22
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- Ik til toch gewoon goed? §3.1.3.1.Bewonergebonden geschreven tilprotocol
In een bewonergebonden geschreven tilprotocol moeten de volgende punten beschreven
worden22:
o Handmatig tillen is onveilig voor zowel de bewoners als de verzorgers en
wordt niet toegestaan.
o De minimale standaarden voor het tilprotocol.
o Voor iedere bewoner worden de transferbenodigheden bepaald en
herbepaald als deze transferbenodigdheden wijzigen.
o De hoeveelheid van tilmateriaal dat nodig is.
o De vereisten om de geschikte liftmethoden te selecteren.
o Trainingsvereisten voor de verzorgers.
o Verantwoordelijkheden van de verzorgers.
§3.2. Technische maatregelen
§3.2.1. Aanpassen van de werkplek (handboek fysieke belasting)
Factoren in werkplekken die bij kunnen dragen aan fysieke belasting, en daardoor
arbeidsgerelateerde klachten kunnen veroorzaken, moeten worden aangepast.
Hierbij zijn de werkplekken van zowel de verzorgenden als de ondersteunende diensten
van belang. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het verzetten/weghalen van
meubilair dat bij transfers in de weg staat, in hoogte verstelbare bedden plaatsen en
drempels weghalen.13,35
Ondanks dat verzorgers vaak weinig computerwerkzaamheden hebben, is het aanpassen
van deze werkplek de vermelding waard. Het is belangrijk te controleren of een werkplek
aan de eisen voldoet.Veel arbeidsgerelateerde klachten, zoals CANS en dergelijke,
ontstaan
namelijk door
repeterende
bewegingen
op
de
werkplek
tijdens
computerwerkzaamheden. Het aanpassen van deze werkplek kan bijdragen aan een
correcte werkhouding.48-50
Een deskundige (bijvoorbeeld een arbeidsfysiotherapeut of –ergotherapeut of ergocoach)
kan de knelpunten met betrekking tot een werkplek in kaart brengen en helpen bij het
aanpassen van de werkplek.
§3.2.2. Hulpmiddelen
Hulpmiddelen kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid van bewoners en het
verminderen van fysieke belasting van zorgverleners.5 Allerlei hulpmiddelen die hierbij
gebruikt kunnen worden staan in de Catalogus Hulpmiddelen9.
Bewoners kunnen worden ingedeeld in verschillende mobiliteitsklassen. Zie bijlage 4 voor
de indeling in mobiliteitsklasse volgens de Mobiliteitswijzer© 2. De mobiliteit van een
bewoner bepaalt uiteindelijk of er een hulpmiddel nodig is.
In bijlage 5 staat het schema Praktijkrichtlijnen Zorgverleners7,48 waarin onder andere
normen en eisen (hulpmiddelen) staan beschreven.
Bij het bepalen van het juiste hulpmiddel is de inbreng van de bewoner en de
zorgverlener, maar ook het oordeel van de arts of paramedicus belangrijk. De
Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting7 vormen de basis voor de bescherming van de
gezondheid van zorgverleners. De beslissing om geen of een lichter hulpmiddel te
gebruiken dan in de Praktijkrichtlijnen staat, is in principe mogelijk, maar zal in het
zorgplan, zorgdossier of bewonergebonden protocol zorgvuldig en voor iedereen
begrijpelijk verantwoord moeten worden.13
Om bij de aanschaf van (til)hulpmiddelen ook te letten op de fysieke belasting per
(til)hulpmiddel kan gebruik gemaakt worden van een overzichtstabel waarin de belasting
tijdens het rijden en manoeuvreren met tilliften en andere voorzieningen in de zorg
staat.30 Zie bijlage 6.
Door de National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)47, de Veterans’
Health Administration (VHA)61 en de University of Wisconsin-Milwaukee59 is onderzoek
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- Ik til toch gewoon goed? uitgevoerd naar het effect van protocollen op het gebied van veilig tillen van bewoners
met behulp van mechanische liften. Dit onderzoek liet zien dat het correcte gebruik van
mechanische liften om bewoners te tillen als onderdeel van een til- en transferbeleid voor
vermindering zorgt van verwondingen bij verzorgers, van verloren werkdagen en van de
daarmee gepaard gaande kosten. Daarnaast verhoogt dithet het moraal van de
werknemers en de kwaliteit van zorg die gegeven wordt aan de bewoners.22
Een aantal aandachtspunten bij het gebruik van (til)hulpmiddelen zijn5,22:
- Zorg ervoor dat (til)hulpmiddelen snel verkrijgbaar en toegankelijk zijn. Het
aantal liften dat aanwezig moet zijn, hangt af van de mobiliteit van de bewoners.
- Verschaf back-up batterijen, zodat er 24 uur per dag batterijen beschikbaar zijn
voor de tilliften.
- Wees ervan verzekerd dat er genoeg tilbanden aanwezig zijn van de juiste maat.
- Overweeg het gebruik van één tilband per persoon; terugbetaling is mogelijk
aanwezig.
- Sla het materiaal op in een makkelijke ruimte.
- Implementeer een routinematig onderhoudsprogramma om er zeker van te zijn
dat het materiaal goed onderhouden is.
§3.2.3. Braces en ortheses
Het gebruik van braces en ortheses is niet aan te raden als preventieve maatregel in
verband met onvoldoende bewijs. Er is wel bewijs dat rugbraces bij kunnen dragen aan
het volhouden van een juiste lichaamshouding.26
Het dragen van braces en ortheses wordt wel geadviseerd door Stichting STEP57. De
wetenschappelijke artikelen geschreven door Stichting STEP die gebruikt zijn voor deze
scriptie dateren echter uit 1994. In deze artikelen staat dat braces en ortheses gericht
zijn op een snel en optimaal herstel van de belastbaarheid van het betreffende gewricht,
het verminderen van het recidiefrisico (beschermend) of geheel primair preventief
(bewustmakend)van aard zijn.20 In de tussentijd is het effect van het dragen van ‘back
belts’ om het risico van rugklachten bij klachtenvrije werknemers te verminderen echter
niet bewezen. Als nadeel wordt weergegeven dat het werknemers valse hoop kan
geven.22,25,36,37
§3.3. Gedragsverandering
Zoals in §1.1. beschreven staat, kunnen bij werknemers met een hoge belastbaarheid
meer belasting aan dan werknemers met een lage belastbaarheid. De belastbaarheid van
de werknemers kan verhoogd worden door een conditieverhoging, een betere de
gezondheid, een verhoogde werklust/motivatie en meer ervaring.13
Er is echter geen wetenschappelijk bewijs gevonden waarin de rol van een ergotherapeut
positief bewezen wordt bij het verhogen van de gehele belastbaarheid ter voorkoming of
vermindering van fysieke overbelasting. Gedragsverandering, waarbij de onderdelen
werklust/motivatie en ervaring ter sprake komen, wordt echter wel beschreven als een
methode om fysieke overbelasting te verminderen of te voorkomen. In de volgende
subparagrafen en in §3.4. worden manieren aangedragen om gedragsverandering te
bewerkstelligen.
§3.3.1.Zelfstudie van de werknemer
Er is geen bewijs dat zelfstudie van de werknemer de fysieke belasting vermindert. In
deze scriptie is deze maatregel echter wel opgenomen, omdat gedragsverandering begint
bij bewustwording en dit door zelfstudie bewerkstelligd kan worden. Bij de zelfstudie kan
onder andere gebruik gemaakt worden van Rugboekjes10,11, het Handboek Transfers5,
het Werkpakket Fysieke Belasting7 en van een aantal documenten op de cd-rom in
bijlage 13.
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- Ik til toch gewoon goed? §3.3.2.Trainingen
Binnen een goed til- en transferbeleid behoort het trainen van medewerkers. Training
over het til- en transferbeleid moet aan alle medewerkers (de administratieve
werknemers, verzorgers, fysiotherapeuten en ergotherapeuten, ondersteunende diensten
en schoonmakers) gegeven worden. Alle verzorgers die de bewoners tillen of
verplaatsen, moeten daarnaast getraind worden in het gebruik van (til)hulpmiddelen en
de tilprotocollen. Tijdens of na de training moet gecontroleerd worden of de verzorgers
daadwerkelijk competent zijn. De training moet aangeboden worden in de oriëntatiefase
en zodra er een wijziging plaatsvindt in de werktaken, materialen of protocollen. Een
opfriscursus moet jaarlijks gegeven worden aan nieuwe werknemers en op verzoek van
de medewerkers.35 Daarnaast moet er een plan zijn om, tenminste jaarlijks, de
bekwaamheid in het gebruik van de (til)hulpmiddelen te bepalen).22
§3.3.2.1. Training in het gebruik van (til)hulpmiddelen
Voldoende training in het gebruik van (til)hulpmiddelen leert verzorgers hoe ze op de
juiste wijze met het materiaal om moeten gaan. Deze training richt zich op de manier
waarop de tilhulpmiddelen gebruikt moeten worden bij gebruikers uit verschillende
mobiliteitsklassen. Van verzorgers wordt geëist dat ze kunnen demonstreren dat ze
bekwaam zijn in het gebruik van de tilhulpmiddelen. Een training in tilhulpmiddelen
wordt over het algemeen verschaft door de fabrikant van de tilhulpmiddelen als bij hem
de tilhulpmiddelen gekocht worden. Er moeten echter ook verzorgers, leidinggevende of
ergocoaches getraind worden in alle aspecten van (het gebruik van) de tilhulpmiddelen
om periodiek trainingen aan nieuw personeel en ter opfrissing aan het huidige personeel
te geven. Motivatie van de werknemers van een verpleeg- en verzorgingshuis verbeterd
het gebruik van verschillende (til)hulpmiddelen op de korte en lange termijn.22 Zie bijlage
11 voor tips ter motivatie van de werknemers.22
Raadpleeg het artikel “Goed gebruik, dáár draait het om”31 uitgegeven door
LOCOmotion53 in bijlage 13 voor meer informatie. In dit artikel worden de oorzaken van
het niet goed gebruiken van hulpmiddelen in kaart gebracht en de mogelijkheden
besproken om goed gebruik te realiseren.
§3.3.2.2. Training over tiltechnieken
Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het trainen van een “goede lichaamstechniek” of
“handmatige tiltechnieken” een effectieve strategie is om verzorgers te beschermen
tegen rugklachten of andere klachten aan het bewegingsapparaat.33
Hoewel de eerste citatie over het aanleren van “lichaamstechnieken” bij verzorgers
verscheen in 1945, is er geen wetenschappelijk bewijs om deze benadering te
ondersteunen. Aangezien er geen wetenschappelijk onderbouwd alternatief is en scholen
voor verzorgers toch aan de studenten willen leren hoe ze bewoners moeten tillen en
verplaatsen, werden in de afgelopen 100 jaar “goede lichaamstechniek” en “handmatige
tiltechnieken” aangeleerd. Dit gebeurt vandaag de dag nog steeds.
Jammer genoeg helpt de “rechte rug en buig de knieën”-liftmethode niet bij het tillen van
bewoners. Wanneer een bewoner uit zijn of haar bed of stoel getild wordt, vereist het
plaatsen van de bewoner eigenaardige positities en een buitensporige voorwaartse
buiging, terwijl op datzelfde moment het bed of de stoel de buiging van de knieën van de
verzorgers beperkt. Andere factoren die bijdragen aan de moeilijkheid van het tillen van
bewoners zijn: de grootte en het gewicht van de bewoner, de neiging van de bewoner
om te vallen, de bedhoogte en het tegenwerken of de strijdlust van de bewoner.
Daarnaast is het ook een feit dat bijna 90% van het tillen en verplaatsen van bewoners
uitgevoerd wordt door vrouwelijke verzorgers die minder lichaamskracht hebben dan
mannelijke verzorgers.45

Sonja Dekker
Behandelen&Begeleiden

- 18 -

Opleiding Ergotherapie
Hogeschool Rotterdam

- Ik til toch gewoon goed? §3.3.2.3. Individuele training bij rugklachten
Zodra een werknemer rugklachten ervaart, moet er zo snel mogelijk met een individuele
rugscholing gestart worden. Dit is van groot belang, omdat vooral in het beginstadium de
belastbaarheid laag is, de werknemer met rugklachten niet beschermd is en zich niet
bewust is van de dreigende aanwezigheid van fysieke belasting in het gewone dagelijkse
leven.19 Mocht de begeleiding van ergocoaches aan werknemers die al
arbeidsgerelateerde klachten hebben niet voldoende zijn, dan kan individuele begeleiding
van de ergotherapeut of (arbeids)fysiotherapeut ingeschakeld worden.
Wanneer werknemers al rugklachten hebben zal er goed geluisterd moeten worden naar
de belasting die deze individu zelf aangeeft. De individuele (over)belastingssituatie moet
als uitgangspunt van beleid gezien worden. Dit kan gedaan worden door een specifieke
belastingsdiagnose te maken.18
§3.4. Ergocoaches
In een verpleeg- en/of verzorgingshuis kunnen ergocoaches ingezet worden. Ergocoaches
zijn teamleden die naast hun uitvoerende taken een extra verantwoordelijkheid op zich
hebben genomen voor de preventie en vermindering van fysieke belasting. Hierbij gaat
de aandacht niet alleen naar tillen of transfers maar ook naar fysieke belasting in bredere
zin. Uit onderzoek is gebleken dat er in zorg en welzijn maar liefst 200 alternatieve
namen bestaan voor 'de ergocoach'.48
Het inzetten van ergocoaches wordt hier apart beschreven, omdat hiervoor zowel
organisatorische en technische maatregelen als gedragsverandering voor nodig zijn.
- De organisatie moet het mogelijk maken om ergocoaches in te zetten en moet
onder andere budget en tijd vrijmaken om ergocoaches te trainen en te
promoten, daarnaast moet fysieke belasting als vast agendapunt op een
werkoverleg gezet worden.
- De ergocoach speelt ook een rol bij technische aspecten, zoals gebruik en
onderhoud van hulpmiddelen en het aanpassen van de werkplek.
- Daarnaast helpt de ergocoach bij gedragsverandering. De naam ’coach’ geeft aan
dat het bij een ergocoach gaat om iemand die collega’s ondersteunt, begeleidt en
de aandacht voor fysieke belasting warm houdt. Een ergocoach is
een aanspreekpunt, aanjager én motivator: samen met het team bekijkt
hij/zij hoe bepaalde handelingen en werkzaamheden minder belastend kunnen
worden gemaakt of voorkomen kunnen worden.48
In 2004 wees onderzoek uit dat er aanwijzingen zijn dat ergocoaches een bijdrage
leveren aan de invoering, continuering en bestendiging van veranderingen in de zorg. Dit
zorgde voor een lager verzuim, minder rugklachten en een betere toepassing van de
richtlijnen. Daarbij zijn ergocoaches geen op zichzelf staande interventie, maar een
schakel in het geheel. Theoretisch gezien passen hun activiteiten wel opvallend goed in
zowel de modellen voor korte en lange termijn veranderingen als in
gedragsveranderingsmodellen. Voor elk van de factoren in deze modellen vinden
ergocoaches zelf dat zij een bijdrage leveren en tegelijkertijd zijn er uit de casuïstiek en
de voorbeelden van ergocoaches die ze zelf geven ook veel concrete voorbeelden te
geven die dat ondersteunen.
Begin 2006 is een groot onderzoeksproject naar ergocoaches gestart. In dit onderzoek
staat de invloed centraal die ergocoaches hebben op de invoering van preventiebeleid
fysieke belasting. Definitieve resultaten worden in 2010 verwacht.29
Door Stichting RegioPlus die het Project Ergocoaches voor de zorg uitvoert, is een korter
en praktijkgericht onderzoek gedaan naar het effect van ergocoaches waarvan de
resultaten in 2006 op de Ergocoachdagen bekend zijn gemaakt.32 Deze gegevens zijn nog
niet openbaar, maar het is belangrijk om als instelling die aan de slag gaat met
ergocoaches, of hiermee doorgaat, de ontwikkelingen op het gebied van ergocoaches te
volgen.28,48
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- Ik til toch gewoon goed? §3.5. De rol van ergotherapie bij de oplossingen
Een ergotherapeut kan bij alle in dit hoofdstuk beschreven oplossingen een bijdrage
leveren door zijn/haar kennis op het gebied van fysieke belasting. Niet elke oplossing is
echter specifiek ergotherapeutisch en kan bijvoorbeeld beter worden overgelaten aan de
organisatie, zoals bijvoorbeeld de bronaanpak.
Rollen die een ergotherapeut kan spelen bij de organisatorische en technische
maatregelen en gedragsverandering bestaan uit het:
- helpen bij het maken van een juiste taakverdeling (zie §3.1.2.);
- helpen bij het invoeren van het til- en transferbeleid en het herschrijven van het
bewonergebonden tilprotocol (zie §3.1.3.);
- aanpassen van de werkplek. (zie §3.2.1.);
- advies geven over het aanschaffen van (til)hulpmiddelen (zie §3.2.2.);
- materiaal aandragen voor zelfstudie van de werknemer (zie §3.3.1.);
- geven van traingen (zie §3.3.2.);
- opleiden en begeleiden van ergocoaches. Daarnaast kan een ergotherapeut zelf de
rol van ergocoach op zich nemen (zie §3.4.).
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- Ik til toch gewoon goed? -

Hoofdstuk 4: Inventarisatie fysieke (over)belasting bij woonzorgcentrum Raffy
Na de informatie over fysieke (over)belasting in hoofdstuk 1, worden in hoofdstuk 2 en 3
het uitgangspunt en de stappen die ondernomen moeten worden voor de aanpak van
fysieke belasting beschreven. Hiervan werd de laatste stap, de oplossingen, uitgebreid
uitgewerkt in het vorige hoofdstuk.
Zoals eerder al is vermeld, wordt de vraagstelling getoetst aan woonzorgcentrum Raffy.
De stappen van de aanpak van fysieke belasting, namelijk probleeminventarisatie en
oplossingen, worden daarom in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 toegepast op
woonzorgcentrum Raffy.
De Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting7 (zie §2.1.) worden momenteel nog niet als
uitgangspunt genomen door woonzorgcentrum Raffy. Dit hoofdstuk zal zich hoofdzakelijk
richten op de probleeminventarisatie op het gebied van fysieke belasting binnen
woonzorgcentrum Raffy bij de ‘verzorgers’.
§4.1. Probleeminventarisatie
In het Werkpakket Fysieke Belasting7 wordt aanbevolen om problemen op het gebied van
fysieke belasting te inventariseren door: de BeleidsSpiegel (beleid fysieke belasting), de
TilThermometer (blootstelling aan fysieke belasting verpleging en verzorging) en de
RisicoRadar (blootstelling aan fysieke belasting in ondersteunende functies). Deze
inventarisatiemethoden staan uitgebreid beschreven in het Werkpakket Fysieke
Belasting7, zie bijlage 13. Er was jammer genoeg geen mogelijkheid om minimaal één
van drieën uit te voeren. Gegevens voor deze scriptie over de fysieke (over-)belasting en
het beleid bij woonzorgcentrum Raffy zijn verkregen via vier ingevulde vragenlijsten
(WerkPlekCheck Zorg) en door het huidig gehanteerde geschreven til- en transferbeleid
van woonzorgcentrum Raffy. Ondanks dat dit laatste geen inventarisatiemethode is,
wordt het wel onder het kopje probleeminventarisatie beschreven. Aan de hand van het
huidig gehanteerde geschreven til- en transferbeleid kan namelijk wel gekeken worden
naar de maatregelen die op dit moment door de organisatie getroffen worden. De
gegevens uit de WerkPlekCheck Zorg en het til- en tranfserbeleid van woonzorgcentrum
Raffy, worden in de volgende subparagrafen besproken. De algemene gegevens
verkregen via de website van woonzorgcentrum Raffy55 en via de werknemers van
groepspraktijk voor Fysiotherapie Orthopedische Manuele Therapie en Ergotherapie
Monné c.s.51 staan beschreven in bijlage 7.
§4.1.1. WerkPlekCheck Zorg
De onderbouwing van de keuze voor de WerkPlekCheck Zorg8 wordt beschreven in
§2.2.1. en §2.4. Ondanks dat de WerkPlekCheck maar door vier van de 20-30 verzorgers
is ingevuld, worden bij het beantwoorden van de vraagstelling van deze scriptie de
aandachtspunten hieruit wel gebruikt. Het zijn namelijk de specifiekste aandachtspunten
die verzameld konden worden over woonzorgcentrum Raffy.
De WerkPlekCheck Zorg8 schept een duidelijk beeld van de individuele fysieke belasting
bij verzorgers, maar kan ook een breder beeld schetsen als het door meerdere of alle
verzorgers wordt ingevuld. Aan de hand van de vragenlijst kan nagekeken worden of de
zorginstelling voldoet aan de gezondheidskundige normen. Deze gezondheidskundige
normen worden beschreven in de Praktijkrichtlijnen Fysieke belasting7 waarvan de
belangrijkheid al meerdere malen is aangekaart. Er is sprake van een ‘knelpunt’ (in deze
scriptie beschreven als ‘aandachtspunt’) indien er niet wordt voldaan aan de
gezondheidskundige norm.
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- Ik til toch gewoon goed? Uit de WerkPlekCheck Zorg kwamen de volgende aandachtspunten:
Organisatorische problemen en gezondheidsnormen:
- Het klimaat op de afdeling: dit wordt ‘te warm’ ervaren.
- Werkverdeling: bepaalde collega’s (bijvoorbeeld met rugklachten, of bij
zwangerschap) doen minder zwaar werk, waardoor anderen zwaarder worden
belast.
- Werktijden: op tijd naar huis kunnen.
Gedragsmatige problemen en gezondheidsnormen:
Tillen en dragen
- Bewoners die beperkt, nauwelijks of niet kunnen meewerken, tillen en verplaatsen
zonder gebruik te maken van een patientenlift of glijzeil.
- Transfers (zonder hulpmiddelen) binnen de grenzen van het bed (hogerop,
zijwaarts, kantelen) en buiten de grenzen van het bed (vanuit het bed naar de
rolstoel, van de rolstoel op het toilet, omhoog in de stoel, et cetera).
- Zware objecten (inco-dozen en dozen met materiaal) tillen.
- Het dragen van waszakken, dienbladen, mappen, koffie, spullen van bewoners en
zorgdossiers.
Duwen en trekken
- Zwaar duwen of trekken (van badstoel over drempel, tillift verzetten/verrijden
(over drempel, aan- en uitkleden bewoner)
- De bewoner helpen met het aan- of uittrekken van steunkousen (drukklasse 2 of
hoger) zonder een glijkous te gebruiken (Easy Slide, Eureka, et cetera). Dus niet
het stoffen of dikpapieren kousje dat bij de steunkous geleverd wordt.
- Rijden of manoevreren met zwaar materiaal, zoals bedden, tilliften,
medicijnkarren of transfers naar de badkamer.
Werkhoudingen
- In gebogen of gedraaide houding werken (praatje maken bij een bewoner in bed,
wassen van bewoner, voeten op steunen in de rolstoel zetten en bij tillen in en uit
bed).
- Werken in een gehurkte en geknielde houding (tijdens de verzorging van de
bewoners, bijvoorbeeld tijdens het wassen en douchen).
- Langere tijd achtereen zitten (tijdens administratieve werkzaamheden).
Repeterende bewegingen
Onderstaand knelpunt kan zowel onder repeterende bewegingen als onder
werkhoudingen geplaatst worden. Aangezien het gaat om het ‘frequent’ reiken, zoals bij
repeterende bewegingen, heb ik ervoor gekozen om het onder repeterende bewegingen
te zetten.
- Hoog, laag of ver reiken (tijdens de verzorging (in bed))
Energetische belasting
- Lopen en traplopen.
Uit bovenstaande aandachtspunten blijkt dat er wel degelijk sprake is van fysieke
‘over’belasting tijdens het werk van de verzorgers. De uitgebreide uitkomsten van de
WerkPlekCheck Zorg staan in bijlage 8a. In bijlage 8b zijn de gezondheidsnormen per
geïnventariseerd probleem beschreven.
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- Ik til toch gewoon goed? §4.1.2. Til- en Transferbeleid
Het geschreven til- en transferbeleid dat woonzorgcentrum Raffy hanteert (zie bijlage 9),
dateert uit april 199614. Het til- en transferbeleid wordt wel nog toegepast, maar niet erg
actief. In dit til- en tranfserbeleid staat dat dit onderdeel uitmaakt van het nog op te
stellen ARBO-beleid. Of het ARBO-beleid is opgesteld is onduidelijk. Daarnaast wordt er
aangegeven dat er een permanente commissie aangesteld moet worden om problemen
te signaleren. Deze is samengesteld uit een teamleidinggevende verzorging (voorzitter),
fysiotherapeute, verzorgende en indien nodig worden de ergotherapeut en/of hoofd
fysiotherapie van Verpleeghuis Lucia ingeschakeld. Er is destijds een commissie geweest,
maar deze is nu niet meer actief. Binnen woonzorgcentrum Raffy zijn er wel plannen om
het til- en transferbeleid te herzien en weer actief te implementeren.51
In het til- en transferbeleid staat informatie over de til- en transferscholing. In het til- en
transferbeleid staat dat de til- en transferscholing verplicht is voor alle medewerkers en
mogelijk voor alle vrijwilligers van woonzorgcentrum Raffy. De totale verzorging is
éénmaal per twee jaar verplicht deel te nemen aan de til- en transferscholing. Eénmaal
per drie maanden is er een scholing die verplicht is voor alle nieuwe medewerkers en
vrijblijvend voor alle nieuwe vrijwilligers. Verdere scholing van de andere afdelingen
diende in 1996 nog uitgewerkt te worden. Deze til- en transferscholing is in de afgelopen
jaren niet meer gegeven.
Onjuiste tekst uit het til- en transferbeleid wordt uitgewerkt in bijlage 10.

§4.2. Rol van ergotherapie bij de inventarisatie van fysieke (over)belasting bij
woonzorgcentrum Raffy
Om de problemen bij woonzorgcentrum Raffy beter in kaart te brengen is een grotere
probleeminventarisatie noodzakelijk.
De WerkPlekCheck Zorg is op dit moment door maar vier verzorgers ingevuld. Een
ergotherapeut zou de werkwijze volgens de WerkPlekCheck Zorg kunnen kunnen
begeleiden. Hij/zij kan werknemers motiveren om de WerkPlekChecks in te vullen en het
vervolgproces kunnen stimuleren. Zie de aanbevelingen in §2.4. voor de overige rollen
die een ergotherapeut hierbij kan spelen.
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- Ik til toch gewoon goed? -

Hoofdstuk 5: Oplossingen voor fysieke overbelasting bij woonzorgcentrum Raffy
Door de probleeminventarisatie, beschreven in het vorige hoofdstuk, zijn een aantal
problemen op het gebied van fysieke belasting bij woonzorgcentrum Raffy zichtbaar
geworden.
In woonzorgcentrum Raffy wordt nog niet volgens de Praktijkrichtlijnen Fysieke belasting
gewerkt. Het uitgangspunt van de aanpak van fysieke belasting, de Praktijkrichtlijnen
Fysieke Belasting7, moet daarom ten eerste worden ingevoerd bij woonzorgcentrum
Raffy. Hier wordt in deze scriptie niet dieper op in gegaan, omdat dit in eerste instantie
een organisatorische maatregel is en niet specifiek ergotherapeutisch. Daarnaast is deze
maatregel erg uitgebreid en staat alle nodige informatie vermeld in het Werkpakket
Fysieke Belasting.
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gegeven over de aanpak van fysieke
(over)belasting bij woonzorgcentrum Raffy. Er worden oplossingen aangedragen voor de
geïnventariseerde problemen uit het vorige hoofdstuk en oplossingen die voortvloeien uit
hoofdstuk 3.
§5.1. Oplossingen voor geïnventariseerde problemen uit de WerkPlekCheck Zorg
In §4.1.1. staan de aandachtspunten op het gebied van fysieke belasting in
woonzorgcentrum Raffy die bleken uit de WerkPlekCheck Zorg. Om de fysieke belasting
aan te pakken, moet als eerste voldaan worden aan de gezondheidsnormen die
betrekking hebben op de problemen. De gezondheidsnormen staan per vraag uit de
vragenlijst in de WerkPlekCheck Zorg beschreven. In bijlage 8b van deze scriptie worden
aanbevelingen, gebaseerd op de gezondheidsnormen, per probleemgebied bij
woonzorgcentrum Raffy vermeld. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in
organisatorische, technische en gedragsmatige maatregelen. Zo moeten er bij
woonzorgcentrum Raffy onder andere: een juist klimaat gecreërd worden, toegezien
worden op de werktijden en werkdruk, de richtlijnen van tillen en dragen en duwen
gehanteerd worden en gebruik worden gemaakt van (til)hulpmiddelen.
§5.2. Oplossingen voor de geïnventariseerde problemen uit het huidige til- en
transferbeleid
Zoals eerder vermeld toont onderzoek aan dat het invoeren van een til- en transferbeleid
resulteert in een significante vermindering van de risico’s op arbeidsgerelateerde
klachten bij verzorgers, vooral bij rugpijn.35 Woonzorgcentrum Raffy heeft deze stap al
gezet. Uit de inventarisatie van het huidige til- en transferbeleid bleek echter dat veel
informatie onjuist is. Een nieuw til- en transferbeleid met daarin de recentelijkste
ontwikkelingen met betrekking tot fysieke belasting in verpleeg- en verzorgingshuizen
opgenomen, is van toegevoegde waarde voor de vermindering van fysieke belasting. Er
zijn in de afgelopen tien jaar namelijk erg veel ontwikkelingen geweest op het gebied van
tillen en transfers waardoor dit beleid erg verouderd is.
In bijlage 10 worden de verbeteringen in het til- en transferbeleid verder toegelicht.
Onderdelen van het til- en transferbeleid horen het gebruik maken van mechanische
liften, werknemerstraining op het gebied van tilliften en een bewonergebonden
geschreven tilprotocol invoeren te zijn.35 Deze drie stappen staan wel in het huidige tilen transferbeleid, maar zijn in de praktijk nog onvoldoende uitgewerkt. Zo wordt er geen
werknemerstraining gegeven op het gebied van tilliften.

Sonja Dekker
Behandelen&Begeleiden

- 24 -

Opleiding Ergotherapie
Hogeschool Rotterdam

- Ik til toch gewoon goed? Woonzorgcentrum Raffy kan bijdragen aan een vermindering van de risico’s op
arbeidsgerelateerde klachten door toe te zien op het gebruik van mechanische liften en
het
hanteren
van
het
bewonergebonden
geschreven
tilprotocol
en
door
werknemerstraining op het gebied van tilliften te geven. Indien het hanteren van het
bewonergebonden tilprotocol nog niet helder is voor de medewerkers wordt een training
over het tilprotocol sterk aanbevolen (zie §3.3.2.)
Het is daarnaast van belang om de werknemers voldoende te motiveren, zodat het til- en
transferbeleid daadwerkelijk toegepast wordt (zie bijlage 11).
§5.3. De rol van ergotherapie bij de oplossingen voor fysieke overbelasting bij
woonzorgcentrum Raffy
Een ergotherapeut kan advies geven over hoe de voorwaarden voor de
gezondheidsnormen (zie bijlage 8) te creeëren zijn bij woonzorgcentrum Raffy. Hier
vallen onder andere advies over het aanpassen van de werkruimtes (zie §3.2.1.) en
advies over welke (til)hulpmiddelen het beste aanschaft kunnen worden (zie §3.2.2. )
onder. Daarnaast kan een ergotherapeut helpen bij het herschrijven van het til- en
transferbeleid (zie §4.1.2. en bijlage 10). Een ergotherapeut kan trainingen geven aan
alle medewerkers, met betrekking tot fysieke belasting, (til)hulpmiddelen, tiltechnieken
en het til- en transferprotocol (zie §3.3.2.). Bij woonzorgcentrum Raffy zijn momenteel
nog geen ergocoaches aanwezig. Egocoaches kunnen door een ergotherapeut getraind en
begeleid worden (zie §3.4.).
Mocht de begeleiding van ergocoaches aan werknemers die al arbeidsgerelateerde
klachten hebben niet voldoende zijn, kan individuele begeleiding/training gegeven
worden (zie §3.3.2.3.). Materiaal voor zelfstudie van de werknemer kan aangedragen
worden door een ergotherapeut (zie §3.3.1. en bijlage 13).
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Conclusie
De vraagstelling van deze scriptie is als volgt:
‘Welke rol kan ‘Groepspraktijk voor Fysiotherapie, Orthopedische Manuele Therapie en
Ergotherapie Monné C.S.’ te Breda spelen in de vermindering en preventie van
arbeidsgerelateerde klachten door fysieke belasting bij verzorgers in een zorginstelling,
bijvoorbeeld woonzorgcentrum Raffy te Breda?’
Door middel van een literatuurstudie is de aanpak van fysieke belasting bij
zorginstellingen in kaart gebracht. Vervolgens is de fysieke (over)belasting bij
woonzorgcentrum Raffy in kaart gebracht. Hierbij is naast de literatuurstudie gebruik
gemaakt van een vragenlijst, de WerkPlekCheck Zorg.8
Het uitgangspunt van de landelijke aanpak van fysieke belasting is het volgen van de
Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting. Een probleeminventarisatie op het gebied van
fysieke belasting kan gedaan worden door: de BeleidsSpiegel, de TilThermometer en de
RisicoRadar.7 Om fysieke belasting aan te pakken moeten zowel organisatorische als
technische maatregelen genomen worden en gedragsverandering plaatsvinden.13
Het is hierbij van belang om aandacht te besteden aan alle vormen van fysieke belasting:
tillen en dragen, duwen en trekken, trillen en schokken, werkhoudingen, repeterende
bewegingen en energetische belasting. Iedere vorm van fysieke belasting kan namelijk
arbeidsgerelateerde klachten tot gevolg hebben.13
De ergotherapeut van Groepspraktijk voor Fysiotherapie, Orthopedische Manuele
Therapie en Ergotherapie Monné C.S. te Breda kan, eventueel in combinatie met de
(arbeids)fysiotherapeut, een rol spelen bij de aanpak van fysieke belasting (bij
verzorgers) in zorginstellingen, bijvoorbeeld bij woonzorgcentrum Raffy.
De ergotherapeut, (arbeids)fysiotherapeut en alle overige medewerkers, behalve de
kinderfysiotherapeut en secretaressen, kunnen een rol spelen bij de individuele
behandeling van medewerkers met arbeidsgerelateerde klachten binnen zorginstellingen.
De rol van een ergotherapeut bij de aanpak van fysieke belasting (bij verzorgers) in
zorginstellingen bestaat uit:
het houden van een uitgebreide risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E); een
ergotherapeut kan een rol spelen bij een probleeminventarisatie volgens de
TilThermometer7 en de Rug- of RisicoRadar7, daarnaast kan gebruik gemaakt
worden van de inventarisatiemethoden volgens het Handboek Fysieke Belasting13
en
de
WerkPlekCheck
Zorg8
die
veel
overeenkomsten
tonen
met
ergotherapeutische modellen (zie §2.2. en §4.1.);
helpen bij het herschrijven van het til- en transferbeleid (zie §4.1.2., §5.2. en
bijlage 9 en 10);
het aanpassen van de werkruimtes van de verzorgers, ondersteunende diensten
en administratieve medewerkers (zie §3.2.1);
Advies geven over welk (til)hulpmiddel het beste aangeschaft kan worden (zie
§3.2.2.);
het geven van trainingen (zie §3.3.2.) aan alle medewerkers, met betrekking tot
fysieke
belasting,
(til)hulpmiddelen,
tiltechnieken
en/of
het
tilen
transferprotocol;
het trainen en begeleiden van ergocoaches (zie §3.4.);
mocht de begeleiding van ergocoaches aan werknemers die al arbeidsgerelateerde
klachten hebben niet voldoende zijn, kan individuele begeleiding/training gegeven
worden (zie §3.3.2.3);
het aanbieden van materiaal voor zelfstudie van de werknemer (zie §3.3.1. en
bijlage 13).
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Discussie (beperkingen en aanbevelingen)
De organisatie van woonzorgcentrum Raffy of een andere zorginstelling dient een
ergotherapeut de mogelijkheden (voldoende tijd, financiën, etc.) te bieden om
organisatorische en technische maatregelen te treffen en om gedragsverandering tot
stand te brengen. Momenteel heeft woonzorgcentrum Raffy geen ergotherapeut vast in
dienst, maar komt er een ergotherapeut uit een nabijgelegen verpleeghuis. Mocht de
ergotherapeut van groepspraktijk voor Fysiotherapie, Orthopedische Manuele Therapie en
Ergotherapie Monné c.s. een rol willen spelen bij de aanpak van fysieke (over)belasting
bij woonzorgcentrum Raffy moet zij eerst ingeschakeld worden door woonzorgcentrum
Raffy. De taken bij de aanpak van fysieke (over)belasting zouden eventueel
overgenomen kunnen worden door de (arbeids)fysiotherapeut van de groepspraktijk die
wel in dienst is bij woonzorgcentrum Raffy.
Woonzorgcentrum Raffy neemt op dit moment de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting7
nog niet als uitgangspunt voor de aanpak van fysieke (over)belasting. Dit is echter wel
aan te bevelen. Verder is het voor de aanpak van fysieke (over)belasting belangrijk om
een compleet beeld te hebben van de problematiek op dit gebied. Het is daarom van
belang om bij woonzorgcentrum Raffy een uitgebreidere probleeminventarisatie uit te
voeren dan die voor deze scriptie is uitgevoerd (zie zie §2.2. en §4.1.). De volgende
inventarisatiemethoden
worden
hiervoor
aangeraden:
de
BeleidsSpiegel,
de
TilThermometer en de RisicoRadar. De beschikbare tijd en financiele middelen waren
onvoldoende om deze inventarisatiemethoden aan te schaffen en uit te voeren.
In verband met de privacy van de bewoners en medewerkers en onvoldoende
medewerking van woonzorgcentrum Raffy heeft er geen werkplekonderzoek plaats
kunnen vinden. Bij een werkplekonderzoek kan gebruik worden gemaakt van bijlage 3
waarin een inventarisatie-/vragenlijst staat waar de inventarisatiemethode volgens het
Handboek Fysieke Belasting in is verwerkt. Een vragwerkplekonderzoek kan helpen bij
het in kaart brengen van de fysieke (over)belasting bij de individuele medewerker.
De WerkPlekCheck Zorg8 is door vier verzorgers ingevuld. Aangezien dit minder dan
±20% van het totaal aantal verzorgers (20 á 30 personen) en minder dan ±2% van het
totaal aantal medewerkers (200 á 300 personen) betreft55, zijn de geïnventariseerde
problemen uit de WerkPlekCheck Zorg niet representatief. Het is sterk aan te bevelen de
WerkPlekCheck Zorg door het meerendeel van de verzorgers in te laten vullen om de
betrokkenheid van de verzorgers te vergroten en om een beter beeld te krijgen van de
fysieke belasting bij de verzorgers.
De oplossingen die aangedragen worden in deze scriptie moeten eventueel na het
houden van een volledige probleeminventarisatie herzien worden als deze niet aansluiten
op de geïnventariseerde problemen.
In deze scriptie is niet dieper ingegaan op een ‘zero tolerance’ beleid en duidelijkheid
over welke gedragingen niet getolereerd worden. Er is inmiddels wetenschappelijk bewijs
dat dit essentieel is voor een succesvolle preventie van geweld en intimidatie. Bij
woonzorgcentrum Raffy ontbreekt het nog aan een dergelijk beleid. Hier kan echter wel
aandacht aan worden besteed door onder andere de aanbevolen ergocoaches48 of een
ergotherapeut. Het is verstandig om, onder andere via de website van ergocoaches48, de
ontwikkelingen op het gebied van ergocoaches te blijven volgen.
De vraagstelling richt zich hoofdzakelijk op de fysieke belasting bij verzorgers binnen
zorginstellingen. Het is belangrijk om ook aandacht te richten op de medewerkers in de
ondersteunende diensten. Zie het Werkpakket Fysieke Belasting7 op de cd-rom in bijlage
13. Aangezien het onderwerp ‘fysieke belasting’ erg breed is en er erg veel literatuur
over geschreven is (en wordt), is het van belang om de ontwikkeling van dit onderwerp
te blijven volgen. Nuttige informatie over fysieke belasting is te vinden in bijlage 13.
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Bijlage 1: Definities van de fysieke belastingvormen
De onderstaande definities zijn letterlijk, maar verkort, overgenomen uit het Handboek
Fysieke Belasting13. Indien er een andere bron is gebruikt, wordt verwezen naar de
literatuurlijst of staat deze tussen haakjes vermeld. Naast de definities zijn ook de
normen voor de verschillende vormen van fysieke belasting vermeld.
1. Tillen en dragen
Tillen kan gedefinieerd worden als een handeling waarbij een object met de hand(en)
wordt beetgepakt en vervolgens zonder mechanische hulpmiddelen wordt verplaatst,
zonder dat de taakuitvoerder zich lopend verplaatst.
Dragen wordt gedefinieerd als een handeling waarbij een object met de hand(en) wordt
vastgehouden en zonder mechanische hulpmiddelen in horizontale richting wordt
verplaatst. In arbeidssituaties zijn de draagafstanden over het algemeen kort.
Het verplaatsten van lasten met behulp van bijvoorbeeld schoudertassen of rugzakken
valt buiten de hier gehanteerde definitie van dragen.
Als norm voor tilhandelingen wordt over het algemeen de NIOSH systematiek (National
Insitute for Occupational Safety and Health) gebruikt.47 De Gezondheidsraad beschouwt
de NIOSH systematiek als een goede wijze van beoordeling voor veel tilsituaties.
2. Duwen en trekken
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee vormen van duwen en trekken,
namelijk:
- Met alleen de armen of benen waarbij het lichaam stil blijft, in een staande of
zittende werkhouding.
- Duwen en trekken waarbij het gehele lichaam in beweging komt en meebeweegt
in dezelfde richting, zoals bij het duwen of trekken van een kar.
Duwkracht, trekkracht of stootkracht wordt gedefinieerd als de kracht die een aantal
spiergroepen in samenwerking met elkaar uitoefenen om een bepaalde taak uit te
voeren.
3. Trillen en schokken
Mechanische trillingen zijn heen- en weergaande bewegingen van een bepaald punt van
een mechanisch systeem ten opzichte van een gemiddelde positie, die het gevolg zijn
van veranderende krachten of momenten.16
Afhankelijk van de plaats waar ze het lichaam binnenkomen, worden twee verschillende
soorten trillingen onderscheiden, namelijk:
- Lichaamstrillingen: Trillingen die via een steunvlak (de stoel of de vloer) het
lichaam als geheel in trilling brengen (bijvoorbeeld bij het rijden in een
vrachtwagen).
- Hand-armtrillingen: Trillingen die via de handen op het lichaam worden
overgedragen (bijvoorbeeld bij het hanteren van een boormachine).
De sterkte van trillingen en schokken wordt bepaald door de gemiddelde effectieve
snelheid, uitgedrukt in m/s². Deze grootheid is direct gekoppeld aan twee andere
grootheden, namelijk: verplaatsing, ook wel amplitude genoemd, en de frequentie, die
de snelheid aangeeft waarmee de trillingen elkaar opvolgen. Daarvoor wordt de eenheid
hertz (Hz) gebruikt.
Om een idee te geven van het onderlinge verband van deze grootheden: bij een gegeven
amplitude (verplaatsing) is de gemiddelde effectieve versnelling groter naarmate de
frequentie hoger wordt.
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Er wordt een onderscheid gemaakt tussen dynamische werkhoudingen en statische
werkhoudingen. De term ‘werkhouding’ suggereert namelijk dat er sprake is van een
situatie waarin iemand niet beweegt. In de beoordeling van de mate van belasting voor
het lichaam maakt het echter verschil of een werknemer voortdurend in beweging blijft
of vaak langdurig dezelfde houding inneemt.
Bij dynamische werkhoudingen voert iemand werk uit waarbij hij/zij voortdurend in
beweging blijft en niet langer dan drie seconden dezelfde houding aanneemt.
Er is sprake van statische werkhoudingen bij werk waarbij men met één of meer
lichaamsdelen vier seconden of langer dezelfde houding aanneemt.
Statische werkhoudingen worden vaak bepaald door langdurig staan of zitten en het lang
in een gebogen houding werken, maar ook door het ingedrukt houden van een knop of
pedaal.
5. Repeterende bewegingen
Repeterend bewegen betekent met een bepaalde frequentie bewegen. Het zijn herhaalde
bewegingen in de ruimte en het object van studie is bijna altijd één hand.
Bewegingen waarbij ook een gewicht wordt vastgehouden, worden alleen repeterend
genoemd als het gewicht minder is dan drie kilogram, of als de kracht die moet worden
uitgeoefend kleiner is dan 30 Newton. Is het gewicht groter dan drie kilogram of de uit te
oefenen kracht groter dan 30 Newton, dan is er sprake van tillen. Ook worden
bewegingen alleen repeterend genoemd als zij zich gedurende minimaal twee uur per
dag voordoen of minimaal één uur achter elkaar voorkomen.
Volgens het Handboek Ergonomie 200616 zijn bewegingen niet alleen repeterend als zij
‘precies’ gelijk zijn, maar ook als de bewegingen op elkaar lijken en ongeveer dezelfde
inwendige belasting tot gevolg hebben. Er kan van repeterende bewegingen gesproken
worden als deze bewegingen binnen 90 seconden herhaald worden.
6. Energetische belasting
Energetische belasting is een vorm van interne (inwendige) belasting: de reacties van
het lichaam van de persoon op de uitwendige belasting39. Hierbij worden het stelsel van
de bloedsomloop, de ademhaling en stofwisseling beïnvloed. Het is een gevolg van
activiteiten die gepaard gaan met een hoog energiegebruik. Dit zijn dynamische
activiteiten met grote spiergroepen die als ‘zwaar’ of ‘inspannend’ voor het gehele
lichaam worden beschouwd. Deze activiteiten kunnen tillen, dragen, duwen of trekken
zijn, maar ook lopen of fietsen. Energetische belasting wordt vaak als tegenhanger van
mechanische belasting beschouwd. Mechanische belasting is de belasting van het
houdings- en bewegingsapparaat (spieren, pezen, banden, gewrichten etc.) als gevolg
van het uitoefenen van krachten39.
Om de zwaarte van arbeid te kunnen beoordelen is behalve de arbeidsbelasting de
belastbaarheid van belang. Fysiologische belastbaarheid is de zonder risico voor
gezondheidsschade maximaal te verdragen belasting (NEN 2738)39, ook wel ‘conditie’
genoemd. De verhouding tussen belasting en belastbaarheid wordt belastingsgraad
genoemd39.
De grootte van de energetische belasting wordt bepaald door de arbeidsvorm
(dynamische arbeid), de intensiteit en duur ervan en de arbeidsomstandigheden
waaronder de arbeid plaatsvindt. Bij dit laatste kan gedacht worden aan werk onder hete
klimaatomstandigheden. Met name wanneer het eigen lichaamsgewicht verplaatst moet
worden (bijvoorbeeld bij lopen) wordt de belasting tevens bepaald door dit gewicht.
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Bijlage 2: Klachtenomschrijving per fysieke belastingvorm
Onderstaande klachtenomschrijvingen zijn gedeeltelijk letterlijk overgenomen uit het
Handboek Fysieke Belasting13. Indien er een andere bron is gebruikt, wordt verwezen
naar de literatuurlijst of staat deze tussen haakjes vermeld.
1. tillen en dragen
Het handmatig verplaatsen van lasten kan in verband worden gebracht met het ontstaan
van gezondheidsschade en –klachten (Hildebrandt, 1988; Marras, 1992). Het zijn
voornamelijk klachten en aandoeningen aan rug, schouders, nek en heupen. Lage
rugklachten hebben een groot aandeel in deze klachten. Gezondheidsschade aan de rug
kan op verschillende manieren blijken, bijvoorbeeld door:
- klachten over pijn, stijfheid, vermoeidheid;
- bij
lichamelijk
onderzoek
vast
te
stellen
bewegingsbeperkingen
of
houdingsafwijkingen;
- met behulp van andere diagnostische methoden vast te stellen afwijkingen, zoals
hernia van een tussenwervelschijf. (Gezondheidsraad, 1995)
Kelsey et al (1984) rapporteerden dat de kans op een hernia 3,5 maal groter is bij
iemand die elke dag minimaal 25 keer een gewicht van 11,3 kg tilt dan bij iemand die
aangeeft niet te tillen. Mensen die gewichten zwaarder dan 25 kg tillen, hebben een twee
maal zo grote kans op het optreden van lage rugpijn dan mensen die niet tillen (Walsh et
al, 1989).13 In 2006 zijn bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten in totaal 647
meldingen gedaan vanwege een aandoening aan de rug. Dit is een verviervoudiging ten
opzichte van de 160 meldingen in 2004. Risicofactoren voor aandoeningen aan de rug
zijn niet alleen tillen, maar ook blootstelling aan lichaamstrillingen en herhaald buigen
en/of draaien van de romp. Deze risicofactoren komen op veel werkplekken in Nederland
voor: in de helft van de Nederlandse bedrijven worden regelmatig lasten getild of
gedragen (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2004).43
De fysieke belasting door tillen en dragen komt tot stand door een samenspel van
persoons-, taak- en omgevingsgebonden factoren (zie onderstaande tabel). Voor het
bepalen van de belasting is het daarom beter om te spreken over het beoordelen van een
tilsituatie (of draagsituatie) in plaats van over het beoordelen van tillen (of dragen).
Factoren die de belasting bij tillen en dragen bepalen
Leeftijd, geslacht, lichaamsgewicht, lichaamsafmetingen, lichaamssamenstelling,
Persoon
Taak
Omgeving

fysieke conditie, kracht, training en ervaring, pscyhologische factoren (motivatie,
feedback van resultaten, angst voor letsel).
Last (gewicht, afmeting, gewichtsverdeling, handvatten / contact met last,
stabiliteit en lastverdeling), frequentie, duur, horizontaal afgelegde afstand,
verticaal afgelegde afstand, werkplekafmetingen, asymmetrisch tillen en dragen*.
Temperatuur en vochtigheid, geluid, licht/verlichting, trillingen.

* Er is sprake van asymmetrisch tillen of dragen wanneer de last niet gelijk verdeeld is over de linker- en
rechterhand of wanneer er gedraaide of zijwaartsgebogen houdingen voorkomen.

Tabel 1: Belasting bepalende persoons-, taak- en omgevingsgebonden factoren.13
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Bij het uitoefenen van krachten door spieren ontstaat er na enige tijd spiervermoeidheid
in de belaste spiergroep. Een maximale spierinspanning kan slechts enkele (ongeveer
vier) seconden worden volgehouden. Een belasting van 50% kan al niet langer dan
ongeveer twee minuten worden volgehouden en een inspanning van 8% niet langer dan
ongeveer één uur. Door de grote afname van de tijden dat de spier aangespannen kan
blijven, zal in iedere richtlijn voor krachtsuitoefening de frequentie van de uitoefening
een grote rol spelen. Bij dit soort belasting kunnen plaatselijke spieren, banden en
gewrichten worden overbelast. Dit kan leiden tot plaatselijke spiervermoeidheid, en op
den duur tot aandoeningen van spieren, pezen, banden of gewrichten. Bij het uitoefenen
van maximale krachten zullen rustpauzes nodig zijn.
De fysieke belasting tijdens het rijden en manoeuvreren met rijdend materieel,
waaronder tilliften, valt volgens LOCOmotion mee. Het komt echter wel voor, vooral
wanneer de omstandigheden minder optimaal zijn. De belasting is met name nadelig
voor de nek/schoudergordel en dan met name in kleine ruimtes en wanneer materieel,
werktechniek en vloeroppervlak minder optimaal zijn.30
3. Trillen en schokken
In steeds meer situaties worden machines en apparaten bij het werk gebruikt. Als gevolg
daarvan staan ook steeds meer mensen bij het uitoefenen van hun beroep bloot aan
trillingen.
In Nederland staat 7% van de werknemers bloot aan lichaamstrillingen (Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2004). De aandacht voor trillingen is versterkt door
de Europese richtlijn voor lichaamstrillingen die op 6 juli 2005 in de Nederlandse
regelgeving is ingevoerd.43
Voor al deze mensen geldt dat het waarschijnlijk is dat zij na kortere of langere tijd te
maken krijgen met nadelige gezondheidseffecten. In veel gevallen leidt dat tot tijdelijke
of blijvende ongeschiktheid voor het uitoefenen van de oorspronkelijke functie.
Alle mensen die bij hun werk gebruik maken van een voertuig, anders dan een
personenauto, zijn blootgesteld aan potentieel schadelijke lichaamstrillingen.
Iedereen die werkt met mechanisch handgereedschap is blootgesteld aan handarmtrillingen.
4. Werkhoudingen
Ongunstige werkhoudingen kunnen leiden tot klachten aan het bewegingsapparaat.
Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003 (Smulders en Van den Bossche,
2004) blijkt dat 49% van de werknemers regelmatig of vaak de romp buigt of draait in
het werk en 24% lang achtereen in een voorovergebogen romphouding werkt.43
In Nederland heeft 22% van de werknemers meer dan twee uur per dag last van pijn
door een verkeerde houding of werkt in een vermoeiende houding (Paoli, 1992). Meer
dan de helft van de werknemers heeft in de laatste twaalf maanden lage rugklachten
ervaren. Meer dan eenvierde van de werknemers heeft in deze periode nekklachten
ervaren, knie- en schouderklachten komen bij ongeveer eenvijfde van de werknemers
voor (Vink, 1994)
5. Repeterende bewegingen
Als gevolg van het uitvoeren van repeterende bewegingen in het werk kunnen in de tijd
verschillende effecten optreden: klachten, aandoeningen, ziekte, en uiteindelijk
arbeidsongeschiktheid. Aandoeningen met betrekking tot repeterende bewegingen
worden veelal met RSI aangeduid. RSI is de afkorting van ‘Repetitive Strain Injury’.
Belangrijke factoren voor het ontstaan van RSI zijn de houding waarin, en de snelheid of
herhalingsfrequentie en kracht waarmee de bewegingen worden uitgevoerd. Daarnaast
zijn factoren als kou en trillingen van belang. Het belang van werkdruk of een
gedwongen werktempo wordt de laatste jaren steeds duidelijker. Een hoge (ervaren)
werkdruk resulteert in een grotere kans op overbelasting. In de praktijk komen meestal
verschillende belastende factoren tegelijk voor in de keten tussen nek en vingers.13
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In Nederland wordt ook gebruikgemaakt van de term (W)ABBE ((werkgebonden)
aandoeningen aan het bewegingsapparaat in de bovenste extremiteit). In de richtlijn
voor bedrijfsartsen wordt de term KASN gebruikt. Dit staat voor Klachten Arm-SchouderNek. Klachten hebben meestal meerdere oorzaken, waarbij zowel taak-, omgevings- als
persoon- en gedragsgebonden kenmerken een rol spelen. Ten slotte wordt sinds najaar
2004 door het kenniscentrum AKB de term CANS (Complaints of the Arm, Neck and/or
Shoulder) gepromoot. Deze term is door een panel van 46 afgevaardigden van elf
medische en paramedische beroepsorganisaties bruikbaar verklaard. De tijd zal leren
welke term het meest gangbaar zal worden. Naar schatting behoort ongeveer een derde
van de werkzame beroepsbevolking tot de risicogroep.16
6. §2.6. Energetische belasting
Energetische belasting kenmerkt zich door dynamische arbeid met grote spiergroepen
(minimaal eenderde van de totale spiermassa) en uit zich, indien er sprake is van
overbelasting, in een gevoel van algehele lichamelijke vermoeidheid. Dit ter onderscheid
van mechanische belasting, waarbij het houdings- en bewegingsapparaat (spieren,
pezen, banden, gewrichten etc.) ten gevolge van het uitoefenen van krachten lokaal
wordt belast, hetgeen zich kan uiten in lokale spiervermoeidheid.
Dynamische arbeid met grote spiergroepen gaat gepaard met hoog energieverbruik.
Andere hiermee samenhangende fysiologische responsen op dynamische arbeid zijn een
hoge zuurstofopname, een hoge hartslagfrequentie, een hoge zweetproductie, etc. Bij
overbelasting herstelt het lichaam zich onvoldoende, waardoor lichamelijke vermoeidheid
optreedt. Secundair hieraan kan de gevoeligheid voor (infectie)ziekten toenemen, en
kunnen door verminderde concentratie en lichaamscoördinatie de veiligheidsrisico’s
toenemen. Hierbij kan enerzijds gedacht worden aan het optreden van blessures,
bijvoorbeeld door struikelen, en anderzijds aan het maken van fouten, zoals het niet
adequaat reageren op storingsmeldingen. Of deze gevolgen daadwerkelijk optreden,
hangt onder andere af van de belastbaarheid van een individu.
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Bijlage 3: Inventarisatie-/vragenlijst
Onderstaande inventarisatie-/vragenlijst is gebaseerd op de inventarisatiemethode
volgens het Handboek Fysieke Belasting13. Raadpleeg het Handboek Fysieke Belasting13
bij het invullen van deze lijst. Daarnaast wordt verwezen naar de WerkPlekCheck Zorg8
(wpczorg).
Personalia
Naam
Geboortedatum
Evt.Contactgegevens

Medische gegevens
Klachtomschrijving

Werk
Instelling
Afdeling

Functie

Taken

Handelingen
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(zie ook vraag 17 en 20
t/m 22 wpczorg)

Werkdruk
(zie ook vraag 18, 19,
23 en 24 wpczorg)

Werkorganisatie
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o
o
o
o
o
o
o
o

Passieve lift
Actieve lift
Glijzeil
In hoogte verstelbare douchestoel
Douche-/toiletstoelen
Douchebrancard
Elektrisch verstelbare bedden
Overig, namelijk.....................

Werktijden
(Zie ook vraag 25
wpczorg)

Pauzes
(Zie ook vraag 16
wpczorg)
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De handelingenlijst van de functie .................................................. :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Overig
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Handeling

Hoe vaak (% van
de werktijd)

Hoe vaak x

Hoe zwaar

Hoe zwaar
0-5%

=1
Zeer licht

=1

Licht

=2

Normaal

=3

Zwaar

=4

(min 1 / max 25)

5 - 10 % = 2
10 -15% = 3
15 - 20% = 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

> 20 %

=5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Erg zwaar = 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Handelingen in volgorde van zwaarte
Nummer
handelingen in
volgorde van
zwaarte

Tillen

Dragen

Duwen
en
trekken

Trillen
en
schokke
n

Werkhouding
en

Energetische
belasting

(van zwaar
naar licht)
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TILLEN (zie ook vraag 1, 2 en 4 wpczorg)
1. Moet u tijdens uw werk meer dan twaalf maal per uur gewichten van meer dan
drie kilogram tillen?
Nee / ja →

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Moet u tijdens uw werk zware gewichten (meer dan 23 kilogram) tillen?
Nee / ja →

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DRAGEN (zie ook vraag 2, 3 en 15 wpczorg)
3. Moet u tijdens uw werk meer dan eens in de vijf minuten gewichten groter dan
tien kilogram lopend verplaatsen?
Nee / ja →

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DUWEN EN TREKKEN (zie ook vraag 9 t/m 11 en 14 wpczorg)
4. Moet u tijdens uw werk vaker dan eens per uur stevig duwen of trekken met
alleen de armen en/of benen waarbij het lichaam stil blijft staan of zitten (b.v.
tijdens pedaal- of handelbediening, afzetbewegingen of weken met een touw of
ketting)?
Nee / ja →

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Moet u tijdens uw werk vaker dan eens per uur stevig duwen of trekken waarbij
het gehele lichaam in beweging komt (b.v. tijdens het werken met karren,
rolcontainers, handpallettrucks of hangbanen?
Nee / ja →

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TRILLEN EN SCHOKKEN
6. Werkt u met aangedreven (hand)gereedschappen waardoor u via de handen en
armen blootstaat aan trillingen en of schokken?
Nee / ja →

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7. Staat u tijdens uw werk meer dan eens per uur bloot aan trillingen of schokken
die via een stoel of de vloer op uw hele lichaam inwerken?
Nee / ja →

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

WERKHOUDINGEN (zie ook vraag 5 t/m 8 wpczorg)
8.
-

Moet u meer dan 20 keer per uur werken in een ongemakkelijke houding d.w.z.:
met een sterk gebogen en/of gedraaide rug, en/of
met de handen op of boven schouderhoogte, en/of
knielend, met gebogen knieën of staand op een been, en/of
terwijl u deze houding langer dan vier seconden vol moet houden?
Langer dan een uur onafgebroken staan of vijf uur onafgebroken zitten?

Nee / ja →

1

2
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9. Moet u tijdens uw werk meer dan twee uur per dag of een uur achter elkaar
(bijna) dezelfde bewegingen uitvoeren?
Nee / ja →

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ENERGETISCHE BELASTING (zie ook vraag 13 wpczorg)
10. Moet u in uw werk een zodanige combinatie van inspannende handelingen (lopen,
fietsen, duwen/trekken, tillen etc.) uitvoeren dat dit leidt tot een duidelijk gevoel
van algemene vermoeidheid in het gehele lichaam?
Nee / ja →

1

2
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Bijlage 4: Mobiliteitswijzer©; Van Albert tot Emma
De systematiek van de mobiliteitsklassen is op zich vrij technisch en abstract en is om
die reden doorontwikkeld naar de zogenaamde Mobiliteitswijzer©.
De Mobiliteitswijzer© brengt de mobiliteitsklassen als het ware tot leven en maakt het
werken ermee in de praktijk herkenbaar en eenvoudig. Voor elk van de mobiliteitsklassen
is een persoon gekozen met een naam en een gezicht. De personages zijn Albert (A),
Barbara (B), Carl (C), Doris (D) en Emma (E). Zie onderstaande plaatjes:

Bron plaatjes: http://www.arjo.nl/nl/Page.asp?PageNumber=655
De eerste letter van hun naam verwijst naar de mobiliteitsklasse die
vertegenwoordigen. Hun uiterlijk en plaats in het systeem is zichtbaar in
overzichtstabel met de mobiliteitsklassen (zie onderstaande tabel5).
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Bijlage 5: Schema Praktijkrichtlijnen Zorgverleners
Het schema Praktijkrichtlijnen Zorgverleners is opgenomen in het Werkpakket Fysieke
Belasting7. Zie bijlage 13.

Hoe krijg je die zwarte lijnen weg?? Ik heb het gekopieerd via een ‘fotoshot’
van een pdf bestand.
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Bijlage 6: Overzichtstabel
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Bijlage 7: Gegevens woonzorgcentrum Raffy
De gegevens over woonzorgcentrum Raffy die zijn vergaard, worden hieronder
puntsgewijs beschreven.55
Algemene gegevens over de organisatie
Deze gegevens zijn noodzakelijk om de mogelijkheden en belemmeringen binnen de
organisatie helder te krijgen.
In Breda bevindt zich woonzorgcentrum Raffy, waar zowel Molukse als Indische ouderen
wonen. Woonzorgcentrum Raffy was oorspronkelijk een klein verzorgingshuis met een
capaciteit van 30 verzorgingsplaatsen. In het verzorgingshuis hebben de bewoners bijna
allemaal een eigen appartement met een keukenblok, een toilet en een douche. Dit
appartement kunnen ze inrichten zoals ze zelf willen. In dit appartement kunnen de
bewoners zich terugtrekken als ze daar behoefte aan hebben. De zelfstandigheid van de
bewoner wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.
Mocht het nodig zijn, dan krijgt de bewoner de zorg die op dat moment nodig is.
In 2001 zijn er naast de verzorgingsplaatsen 64 verpleeghuisplaatsen toegevoegd waar
de bewoners meer en specifiekere zorg van verschillende disciplines kunnen krijgen.
In mijn scriptie wordt Raffy een woonzorgcentrum genoemd, omdat het een combinatie
van een verpleeg- en verzorgingshuis is.
De visie van woonzorgcentrum Raffy is dat de bewoner of cliënt centraal staat en een
individu is die zelf beslissingen neemt over de inrichting van zijn of haar leven. De
bewoner of cliënt is zelf verantwoordelijk voor het maken van keuzes.
De zorgverlening wordt specifiek toegesneden, uitgaande van de keuzes, de wensen,
zorgtekorten en cultuuraspecten van de bewoner of cliënt. Hierbij vormen respect,
privacy, medemenselijkheid, warmte en gemoedelijkheid belangrijke uitgangspunten.
De organisatie stelt zich in dienst van de bewoner. Raffy is het (t)huis van de bewoner en
de medewerkers en vrijwilligers dienen zich als ‘gast’ op te stellen.
De medewerkers dienen vanuit hun verantwoordelijkheid en attitude aan te sluiten op de
vragen van de bewoner of cliënt. Raffy maakt hierbij gebruik van de kwaliteiten van de
medewerker en zal de verdere ontwikkeling en ontplooiing van de medewerker
stimuleren en waar nodig ondersteunen.
De doelstelling van Raffy is het bieden van een zo breed mogelijk aanbod van
zorgverlening aan Molukse en Indische ouderen waarbij de aspecten wonen en welzijn
uitermate belangrijk zijn. Hiertoe zal waar nodig gestreefd worden naar een goede
samenwerking met andere zorgaanbieders en organisaties op het gebied van wonen en
welzijn.
Opleiding is een van de belangrijkste elementen om de medewerkers kwalitatief te
versterken en de organisatiedoelen te bereiken.55
Gegevens over de bewoners
Gegevens over de bewoners zijn van belang, omdat iedere bewoner anders is en ook
andere zorg nodig heeft. Bij de aanpak van fysieke belasting speelt de mobiliteit en
zelfzorg van bewoners een grote rol. Naarmate de bewoner minder kan, zal er namelijk
meer begeleiding nodig zijn en neemt de kans op fysieke overbelasting toe.7
In woonzorgcentrum Raffy wonen zowel Molukse als Indische ouderen.
Bewoners kunnen op basis van kenmerken ingedeeld worden in verschillende
mobiliteitsklassen. Aan de hand van de mobiliteitsklasse kan er een keuze gemaakt
worden over welk tilprotocol gehanteerd moet worden voor deze bewoner2,7 (zie bijlage 4
en 5).

- Ik til toch gewoon goed? Gegevens over de medewerkers
De fysieke belasting is per persoon verschillend door de verschillen in belastbaarheid. Om
de mate van belastbaarheid te kunnen berekenen is het van belang om over gegevens
van de medewerkers te beschikken. Daarnaast is het belangrijk om de medewerkers als
doelgroep bij een eventuele scholing of training in kaart te hebben.
De belastbaarheid is het vermogen van het lichaam om weerstand te bieden aan alle
daarop inwerkende krachten/belasting, zoals die voorkomen tijdens allerlei houdings- en
bewegingssituaties.14
Deze belastbaarheid (zie ook §1.2.) is per persoon afhankelijk van:
- leeftijd, sekse, opleiding, ervaring, attitudes, kenmerkende wijzen van omgaan
met problemen (‘coping-stijlen’), en in zekere zin arbeidsmotivatie. Deze zijn niet
te beïnvloeden en zijn meer blijvend (‘habituele’, ‘trait’);
- leefwijze, conditie (kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid),
werkomstandigheden en geestelijke gesteldheid; deze zijn wel te beïnvloeden en
dus meer variabel (‘momentane’, ‘state’). (handboek ergonomie 2006 en til- en
transferscholing Raffy).16,55
Woonzorgcentrum Raffy heeft in totaal rond de 120-130 medewerkers, waarvan 30-40
verzorgers. Het grootste gedeelte van de verzorgers werkt part-time.
De medewerkers van woonzorgcentrum Raffy worden aangesteld op basis van
volgende punten:
- het conformeren aan de gewoonten, gebruiken en omgangsvormen van
bewoners;
- respect hebben voor de levenservaring en levenswijsheid van de bewoners,
dient zich te uiten in hun houding en werkwijze;
- kennis hebben van de achtergrond en zich kunnen verplaatsen in
belevingswereld van de bewoners om aansluiting te kunnen vinden bij
persoonlijke zorgvraag van de bewoners;
- affiniteit met de doelgroep;
- de medewerker dient een basale kennis te hebben van de taal waarin
bewoners zich uitdrukken om goed te kunnen communiceren met de bewoners.
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- Ik til toch gewoon goed? Gegevens over de til- en transferscholing
In het til- en transferbeleid van woonzorgcentrum Raffy14 staat een opzet voor een til- en
transferscholing. In deze scholing komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Cursus 1:
- Doel van til- en transferbeleid
- Belastingsvormen
o Er wordt gevraagd een praktijkvoorbeeld uit het eigen werkveld te
noemen, de uitvoering hiervan en de eventuele opgetreden klachten.
- Het ontstaan van klachten/anatomie = lichaamsbouw
- Conclusies teneinde klachten te vermijden
- Goede (staande, zittende en liggende) houding
- Opdracht: Het eigenmaken van een goede houding, tijdens stand, zit en lig
gedurende de komende 2 weken. Bewegingen oefenen gebruikmakend van de
gegeven instructie.
Cursus 2:
- Het goed tillen van lasten minder dan 15 kilo/bukken
- Het goed werken in zithouding
- Het opstaan vanuit stoel, bank of bed
- Het opstaan vanuit bed
- Duwen en trekken
- Tips bij andere activiteiten
- Algemene tips
- Nooit meer dan 15 kilo tillen (activiteiten van de verzorging en de tilhulpmiddelen
die hierbij gebruikt dienen te worden)
- Doel til- en transferscholing
- Verantwoordelijkheden
- Het begeleiden van bewoners
- Kipling regels: bewust en kritisch kijken naar je eigen werkwijze.
- Opdracht: Het eigen maken van een goede manier van tillen (minder dan 15 kg),
een goede manier van werken in zit, goed opstaan vanuit je stoel/bank en bed,
het eigen maken van de spelregels bij het begeleiden van bewoners, kiplingregels.
Er is ook een scholing over het individuele til- en transferprotocol waarin de volgende
onderwerpen aan de orde komen:
- samenvatting eerste deel til- en transferscholing
- individueel til- en transferprotocol (hierin beschreven activiteit, handeling,
begeleiding en middel)
- voorwaarden/uitgangspunten van de individuele til- en transferprotocollen
- het opstellen van de protocollen
- de procedure bij knelpunten, ideeën en veranderingen
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- Ik til toch gewoon goed? -

Bijlage 8a: Uitkomsten WerkPlekCheck Zorg
In deze bijlage wordt gesproken over cliënten in plaats van bewoners, omdat de in de
scriptie genoemde ‘bewoners’ in de WerkPlekCheck Zorg als ‘cliënt’ worden benoemd.
De WerkPlekCheck Zorg8 is door vier verzorgenden werkzaam bij woonzorgcentrum Raffy
ingevuld. De uitslagen van deze vragenlijsten worden hieronder puntsgewijs beschreven.
1. Door drie van de vier werknemers worden wel eens cliënten die beperkt,
nauwelijks of niet kunnen meewerken, zonder gebruik te maken van een
patientenlift of glijzeil getild of verplaatst; 3x gemiddeld 0-5 keer per dienst, 1x
niets ingevuld.
2. Transfers (zonder hulpmiddelen) binnen de grenzen van het bed (hogerop,
zijwaarts, kantelen); 1x ongeveer 4 keer per dienst, 2x ongeveer 0-5 keer per
dienst, 1x niets ingevuld.
3. Transfers (zonder hulpmiddelen) buiten de grenzen van het bed (vanuit het bed
naar de rolstoel, van de rolstoel op het toilet, omhoog in de stoel, et cetera); 1x 2
keer per dienst, 1x 0 keer per dienst, 2x niets ingevuld.
4. Door twee werknemers wordt op het werk wel eens een zwaar object (dus geen
client) getild, door twee werknemers niet. Benoemde zware objecten zijn incodozen en dozen met materiaal.
5. Door drie werknemers wordt er wel eens in een gebogen of gedraaide houding
gewerkt, door één werknemer niet.
6. Twee werknemers gaven aan dat er tijdens de dagdienst minder dan gemiddeld in
een voorovergebogen of gedraaide houding gewerkt wordt.
7. Werkzaamheden waarbij er in een voorovergebogen en/of gedraaide houding
gewerkt wordt;
o Praatje maken bij een bewoner in bed
o Wassen van bewoner
o Voeten op steunen in de rolstoel zetten
o Bij tillen in bed
o Bij tillen uit bed
8. Drie werknemers werkten wel eens in een gehurkte of geknielde houding, één
werknemer niet. Aangegeven situaties:
o Tijdens de verzorging van de bewoners, bijvoorbeeld tijdens het wassen en
douchen.
9. Vier werknemers moeten wel eens zwaar duwen of trekken. Aangegeven
situaties:
o 1x Badstoel of tillift over drempel
o 1x Tillift verzetten/verrijden
o 2x Aan- en uitkleden bewoner
10. Drie werknemers helpen de cliënt wel eens met het aan- of uittrekken van
steunkousen (drukklasse 2 of hoger) zonder een glijkous te gebruiken (Easy Slide,
Eureka, et cetera). Dus niet het stoffen of dikpapieren kousje dat bij de steunkous
geleverd wordt, één werknemer niet.
11. Vier werknemers rijden of manoevreren wel eens met zwaar materiaal.
Aangegeven situaties:
o 2x Bedden
o 4x tilliften
o 1x medicijnkarren
o 1x transfers naar badkamer
12. Twee werknemers zitten wel eens lange tijd achtereen, één werknemer niet, één
werknemer had niets ingevuld. Aangegeven situaties:
o 1x Kantoorwerkzaamheden
o 1x adviministratieve werkzaamheden
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- Ik til toch gewoon goed? 13. Vier werknemers moeten veel lopen. Aangegeven situaties:
o 1x tijdens het werk
o 1x binnenshuis op het werk, verschillende etages
o 1x heel de dag door
o 1x tijdens de verzorging
14. Drie werknemers moeten wel eens hoog, laag of ver reiken, één werknemer niet.
Aangegeven situaties:
o 1x Tijdens verzorging
o 1x over het bed hangen
15. Drie werknemers moeten wel eens dingen dragen, één werknemer had niets
ingevuld. Aangegeven situaties:
o 1x Waszakken
o 1x Dienbladen
o 2x Mappen
o 1x Koffie
o 1x Spullen bewoners
o 1x Zorgdossiers
16. Vier werknemers kunnen over het algemeen pauzeren op de normale tijden.
17. Vier werknemers hebben voldoende ruimte om goed te kunnen werken (tillen,
manoevreren, et cetera)
18. Vier werknemers vinden het werktempo niet te hoog.
19. Vier werknemers vinden de mentale, psychische belasting van het werk niet te
hoog.
20. Twee werknemers zin tevreden over het klimaat op de afdeling, twee werknemers
niet. Aangegeven situaties:
o 2x te warm in kamers
21. Vier werknemers vinden dat er voldoende licht is om goed te kunnen werken.
22. Vier werknemers ondervinden geen geluidsoverlast tijdens het werk.
23. Vier werknemers gaven aan dat het voorkomt dat bepaalde collega’s (bijvoorbeeld
met rugklachten, of bij zwangerschap) minder zwaar werk doen, waardoor
anderen zwaarder worden belast.
24. Vier werknemers vinden dat de sfeer in het team zodanig is dat je zuinig mag zijn
op je lichaam.
25. Drie werknemers konden na afloop van de dienst meestal op tijd naar huis, één
werknemer niet.
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- Ik til toch gewoon goed? -

Bijlage 8b: Geïnventariseerde problemen bij woonzorgcentrum Raffy met
betrekking tot de (fysieke) belasting uit de WerkPlekCheck Zorg en de
gezondheidsnormen per probleem
Uit gegevens van de vorige twee bladzijden kunnen een aantal problemen op het gebied
van (fysieke) belasting gehaald worden. Deze problemen worden hieronder beschreven,
waarbij een onderscheid is gemaakt tussen organisatorische, technische en
gedragsmatige problemen.
In de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting7 zijn onder andere per knelpunt op het gebied
van fysieke belasting grenzen aangegeven tussen fysieke belasting en ‘over’-belasting.
(werkplekcheck, praktijkrichtlijnen fysieke belasting). Deze grenzen worden aangegeven
door de gezondheidskundige normen. De gezondheidskundige normen voor de in de
WerkPlekCheck Zorg8 genoemde vormen van (fysieke) belasting staan hieronder
beschreven. Deze zijn letterlijk uit de WerkPlekCheck Zorg8 overgenomen. Indien er een
andere bron is gebruikt staat dit vermeld.
Organisatorische knelpunten en gezondheidsnormen:
- Het klimaat wordt als te warm ervaren.
De belangrijkste graadmeters voor het klimaat zijn de luchttemperatuur en de
luchtbeweging (tocht). Wat betreft de temperatuur geldt dat intensieve inspanning (met
name bij de zorgverleners) en bedrust (bij de cliënten) niet gemakkelijk samengaan. Zo
ligt een prettige temperatuur om fysieke inspanning te leveren rond de 18 °C (met lichte
kleding). Maar voor rust met diezelfde kleding geldt 20-24 °C in de winter en 23-26 °C in
de zomer. Wat betreft de luchtbeweging klaagt 40 procent van de bevolking over tocht
bij een luchtsnelheid van 0,4 m/s. Bij lichte zittende arbeid is de norm maximaal 0,25
m/s.
Bepaalde collega’s (bijvoorbeeld met rugklachten, of bij zwangerschap) doen
minder zwaar werk, waardoor anderen zwaarder worden belast.
Over de werktaken en werkdruk moeten onderling en met de teamleider goede afspraken
gemaakt worden. Zorg ervoor dat werknemers niet te zwaar belast worden als andere
collega’s (bijvoorbeeld met rugklachten, of bij zwangerschap) minder zwaar werk doen.
Laat de teamleider hierop toezien.14
-

- Het (kunnen) houden aan de werktijden.
De teamleider moet de werknemers wijzen op het op tijd naar huis gaan in verband met
de werktijden. 14 Zie ook bijlage 12 en 13.
In de werkplekchecks zijn geen problemen gesignaleerd op de gebieden van pauzeren op
normale tijden, mentale, psychische belasting, ruimte/werkplek, licht en geluid. De
werkplekchecks zijn echter door maar vier verzorgenden ingevuld en is daarom minder
betrouwbaar. De belangrijke gezondheidsnormen op bovenstaande gebieden zal ik
daarom wel beschrijven.
- Pauzeren op de normale tijden.
Vanaf 1 april 2007 is de nieuwe vereenvoudigde Arbeidstijdenwet (v-ATW) van kracht
geworden. De samenvatting van de Arbeidstijdenwet is opgenomen in bijlage 13.41
Voor meer informatie over wetgeving met betrekking tot fysieke belasting zie bijlage 12.
- Mentale, psychische belasting
Een normering over de mentale, psychische belasting van het werk is lastig te geven. In
de Arbowet (artikel 3, lid 0) staat dat om over- en onderbelasting in het werk te
voorkomen en te beperken, de organisatie van het werk zodanig moet zijn dat tijdsdruk
en piekbelasting worden vermeden.
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- Ik til toch gewoon goed? Signalen van een te hoge werkbelasting kunnen zijn:
• medewerkers werken regelmatig over
• medewerkers nemen regelmatig geen pauze
• er worden fouten gemaakt
• de onderlinge sfeer wordt slechter
• cliënten worden niet altijd correct geholpen
(Bron: RI&E Zorg. Verkrijgbaar bij de Sectorfondsen Zorg en Welzijn, www.arbozw.nl)

Als de werkplekcheck bij alle werknemers afgenomen wordt en een relatief grote groep
bij vraag 19a van de WerkPlekCheck Zorg8 aangeeft dat de mentale, psychische belasting
voor hen te hoog is, is dit een belangrijk signaal. Op basis hiervan kan besloten worden
dit onderwerp tot prioriteit te maken en (vooralsnog) geen aandacht te besteden aan de
fysieke belasting.
- Ruimte / werkplek
Er zijn meerdere boeken gepubliceerd over een goede werkplek en voldoende ruimte. Dit
is namelijk noodzakelijk om gezond te kunnen werken. Mochten er na het uitvoeren van
een uitgebreider werkplekonderzoek knelpunten gevonden worden op het gebied van
ruimtelijke maten, dan kunt u waarschijnlijk antwoorden vinden in een van deze
publicaties:
• Ruimte voor gezond werk in de ouderenzorg. Meijers LP, Knibbe NE, Beune
HAT, Breuer G. Werkboek om ruimtelijke ARBO-eisen bij ver- en nieuwbouw in
de ouderenzorg te formuleren. AWOB, Bunnik, 1998.
• Handboek voor architecten en planologen. Verpleeghuizen en andere zorginstellingen. ARJO Nederland BV, Tiel, 1996.
• Remijn SLM, Wildenberg MMG van den. Betere werkruimte, een leidraad bij
het ontwerpen van aangepaste ruimten voor het verzorgen van mensen.
Ergos, Bartimeus Zeist, 1998. ISBN: 90 71 534 316.
- Licht
Wat betreft de verlichting wordt als vuistregel gebruikt dat je je hoofd of je romp niet
naar voren of beneden hoeft te brengen om goed te kunnen zien.
- Geluid
Er is verschil tussen schadelijk geluid en hinderlijk geluid. Voor schadelijk geluid worden
de MAC-waarden als norm gebruikt. Voor een acht-urige werkdag geldt een maximum
van 80 dB(A), bij vier uur geldt 83 dB(A), bij twee uur geldt 86 dB(A), bij vier minuten
geldt 101 dB(A). Er is sprake van hinderlijk geluid wanneer de werktaak niet uitgevoerd
kan worden door verstoring van de concentratie. Bij gemiddelde concentratie is het
maximale geluidsniveau 55 dB(A), bij werk met een hoge concentratie 35 dB(A) en als er
niet of nauwelijks concentratie vereist is (bijvoorbeeld lopendebandwerk) wordt een norm
van 80 dB(A) gebruikt.
Technische knelpunten en gezondheidsnormen:
Technische knelpunten kunnen niet letterlijk uit de ingevulde werkplekchecks gehaald
worden. De meeste knelpunten die ook met technische hulpmiddelen te maken hebben,
worden
al
beschreven
onder
het
kopje
gedragsmatige
knelpunten
en
gezondheidsnormen. Technische hulpmiddelen zoals een glijkous, een badstoel en een
tillift worden wel benoemd door de vier verzorgenden.
Gedragsmatige knelpunten en gezondheidsnormen:
Tillen en dragen
- Cliënten die beperkt, nauwelijks of niet kunnen meewerken, tillen en verplaatsen
zonder gebruik te maken van een patientenlift of glijzeil.
- Transfers (zonder hulpmiddelen) binnen de grenzen van het bed (hogerop,
zijwaarts, kantelen).
- Transfers (zonder hulpmiddelen) buiten de grenzen van het bed (vanuit het bed
naar de rolstoel, van de rolstoel op het toilet, omhoog in de stoel, et cetera).
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- Ik til toch gewoon goed? Vermijd manuele til- of transferhandelingen bij cliënten die beperkt, nauwelijks of niet
meewerken. De Praktijkrichtlijnen7 gaan uit van een til-norm van 23 kilo. Deze norm is
duidelijk, maar in de praktijk soms lastig toepasbaar op transfers van cliënten. De
Tilschijf geeft meer inzicht in wanneer een transfer veilig manueel uitgevoerd kan
worden. Ook de Praktijkrichtlijnen zijn een vertaling van deze abstracte norm van 23 kilo
in praktische ‘zorg’-termen. De Praktijkrichtlijnen geven niet alleen aan wanneer de
belasting te hoog wordt, ze geven ook aan wat er in zo’n geval gedaan moet worden.
Wetenschappelijk onderzoek bevestigt een relatie tussen de frequentie van het tillen van
cliënten en het optreden van rugklachten. Hoe minder vaak er getild wordt, hoe minder
kans er is op rugklachten.
- Zware objecten (inco-dozen en dozen met materiaal) tillen.
De richtlijnen gaan uit van een grens van 23 kilo. In de praktijk zal echter blijken dat
deze norm vaak te hoog is. Als je een berekening uitvoert op basis van de NIOSHsystematiek, zul je immers vaak lager uitkomen. De grens wordt namelijk lager,
naarmate de omstandigheden waaronder getild wordt minder gunstig worden. Tijdens de
zwangerschap en de periode tot drie maanden daarna gelden speciale normen. Het
maximale tilgewicht is dan tien kilo. Vanaf de twintigste week van de zwangerschap geldt
een norm van maximaal vijf kg (bij een maximum van tien keer per dag). Vanaf de
dertigste week geldt hetzelfde maximum gewicht, maar dan met een maximum van
vijfmaal per dag.
Het dragen van waszakken, dienbladen, mappen, koffie, spullen van bewoners en
zorgdossiers, etc.
De norm voor dragen heeft te maken met de afstand waarover iets wordt gedragen en
met ‘de grip’ op het object. Vergelijk voor de grip bijvoorbeeld het dragen van een krat
met het dragen van een zware waszak. We noemen de onderstaande normen. Hoe
minder vaak iets moet worden gedragen, hoe hoger de norm mag zijn. Hanteer echter
voor de veiligheid de norm voor tillen (23 kilo) als absolute grens.
Normen voor het dragen op heuphoogte, eenmaal per vijf minuten:
2 meter: tussen 16 en 20 kilo
8 meter: tussen 12 en 20 kilo
-

Duwen en trekken
- Zwaar duwen of trekken (tijdens het duwen/trekken van de badstoel over de
drempel, het verzetten/verrijden (over een drempel) van een tillift of het aan- en
uitkleden van een bewoner)
- De cliënt helpen met het aan- of uittrekken van steunkousen (drukklasse 2 of
hoger) zonder een glijkous te gebruiken (Easy Slide, Eureka, et cetera). Dus niet
het stoffen of dikpapieren kousje dat bij de steunkous geleverd wordt.
Bij het duwen en trekken wordt onderscheid gemaakt tussen krachten die nodig zijn voor
het in gang zetten van een beweging en krachten die nodig zijn om de beweging te laten
voortduren. In het overzicht hieronder worden alleen normen voor de eerste categorie
genoemd. Het gaat immers in de meeste gevallen om korte bewegingen over korte
afstanden die de problemen veroorzaken. Hoewel krachten in newtons moeten worden
uitgedrukt, zijn ze omgerekend in kilo’s zodat je makkelijk met een unster kunt meten.
Af en toe trekken van lasten:
Mannen: 15 kilo (één hand) of 30 kilo (twee handen)
Vrouwen: 10 kilo (één hand) of 20 kilo (twee handen)
Vaak trekken van lasten:
Mannen: 10 kilo (één hand); Vrouwen: 7 kilo (één hand)
Af en toe duwen van lasten:
Mannen: 16 kilo (één hand) of 32 kilo (twee handen)
Vrouwen: 11 kilo (één hand) of 22 kilo (twee handen)
Vaak duwen van lasten:
Mannen: 11 kilo (één hand); Vrouwen: 7,5 kilo (één hand)
Trekken vanuit vingergrip: 5 kilo (Mital et al., 1993)
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- Ik til toch gewoon goed? -

Rijden of manoeuvreren met zwaar materiaal, zoals bedden, tilliften,
medicijnkarren of transfers naar de badkamer.
Manoeuvreren mag met niet meer dan 20 kilo. bij het in beweging zetten van iets (Mital
et al., 1993)7
De normen voor het manoeuvreren met rollend materiaal zijn afgeleid van de normen
voor het duwen en trekken. Er kan globaal beoordeeld worden of het manoeuvreren met
rollend materiaal als karren en tilliften nog toelaatbaar is.
Daarvoor moeten de volgende zes vragen beantwoord worden. Als alle vragen met ‘ja’
beantwoordt worden, dan kan er in de meeste gevallen veilig gemanoeuvreerd worden.
• Heeft het object goede en soepel lopende wielen?
• Hebben de wielen een doorsnede van twaalf cm of groter?
• Is het totaalgewicht van het object minder dan 300 kilo?
• Kan het object overal over gladde en horizontale vloeren rijden?
• Zijn er geen drempels over de hele transportweg?
• Zijn er handvatten of goede duwplaatsen op een juiste (instelbare) hoogte?
De ‘juiste hoogte’ is individueel bepaald, maar ligt voor duwen tussen de 100 en 150 cm,
voor trekken ligt dit iets lager.
-

Werkhoudingen
- In gebogen of gedraaide houding werken komt voor bij:
o Praatje maken bij een bewoner in bed
o Wassen van bewoner
o Voeten op steunen in de rolstoel zetten
o Bij tillen in bed
o Bij tillen uit bed
Een gebogen of gedraaide houding zorgt voor statische belasting. Er is sprake van een
ongewenste situatie als de romp langer dan één minuut meer dan 30 graden gebogen is
(en/of meer dan nul graden is gedraaid). Zie hiervoor ook de StatMan. De normen voor
statische belasting zijn ook verwerkt in de Praktijkrichtlijnen7. De Praktijkrichtlijnen
geven niet alleen aan wanneer de belasting te hoog wordt, ze geven ook aan wat er in
zo’n geval gedaan moet worden.
Werken in een gehurkte en geknielde houding (tijdens de verzorging van de
bewoners, bijvoorbeeld tijdens het wassen en douchen).
Er mag niet langer dan 30 seconden aaneengesloten in een gehurkte of geknielde
houding gewerkt worden.
-

- Langere tijd achtereen zitten (tijdens administratieve werkzaamheden).
De norm voor zitten is maximaal twee uur aaneengesloten zitten, met een maximum van
vijf tot zes uur per dag.
Repeterende bewegingen
- Hoog, laag of ver reiken (tijdens de verzorging)
Bij frequent reiken (meer dan twaalf keer per uur) wordt een maximale reikafstand
van 50 cm aanbevolen.
Energetische belasting
- Lopen en traplopen.
Voor de belasting tijdens het lopen bestaat geen norm. Lopen is een energetische
belasting, die regelmatig moet worden afgewisseld met rustmomenten. De norm is
eigenlijk ‘goed werkgeverschap’. Elke werknemer moet de gelegenheid krijgen om
regelmatig te rusten en er moet adequate zitvoorziening aanwezig zijn.
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Bijlage 9: Til- en transferbeleid woonzorgcentrum Raffy
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Bijlage 10: Uitwerking van het til- en transferbeleid woonzorgcentrum Raffy
In dit hoofdstuk staan puntsgewijs de verouderde gegevens uit het gehanteerde til- en
transferbeleid van woonzorgcentrum Raffy schuingedrukt. Onder de oude tekst van het
gehanteerde til- en transferbeleid staan aanbevelingen of verbeteringen.
1) Het uit onderzoek gebleken hanteren van een gewicht tot 15 kilo voor alle diensten
mits er sprake is van een goede werkhouding in een ideale situatie.
Woonzorgcentrum Raffy hanteert een maximum te tillen gewicht van 15 kilo, omdat er
veel Indische en Molukse vrouwen werken die kleiner zijn dan de gemiddelde
Nederlandse vrouw. Het advies van de Gezondheidsraad is om de NIOSH-norm van 2325 kilo. te hanteren als uitgangspunt voor het handmatig verplaatsen. Uit onderzoek is
dus een hogere maximumgrens gebleken dan dat woonzorgcentrum Raffy hanteert, maar
het staat elke instelling vrij om een stapje verder te gaan dan deze Praktijkrichtlijnen.
Sommige instellingen hanteren een maximumgrens van 12 kg voor tillen of hebben als
richtlijn dat er helemaal niet meer handmatig getild mag worden. Zolang de NIOSH-norm
niet wordt overschreden is de norm goed.7
2) De zwaarste tilmomenten: De bewoner in bed draaien, hogerop zetten in bed, in en uit
bed halen, op het toilet helpen, in en uit de rolstoel helpen en/of op de badbrancard
helpen.
Uit onderzoek zijn vijf hoofdbronnen van fysieke belasting vastgesteld waarbij gangbare
gezondheidkundige normen voor fysieke belasting door tillen, duwen en trekken en
statische belasting worden overschreden. De vijf hoofdbronnen zijn:
- Til- of transferhandelingen binnen de grenzen van het bed (hogerop, zijwaarts,
omrollen).
- Til- of transferhandelingen vanuit bed, (rol)stoel, toilet, en dergelijke naar elders.
- Het aan- of uittrekken van steunkousen.
- Statische belasting (in moeilijke houdingen werken bij wassen, douchen,
wondverzorging, etc.)
- Duwen/trekken/manoevreren van zwaar materiaal.
Bron: Knibbe, J.J., et a. 2001. “Fysieke belasting in verpleeg- en verzorgingshuizen, de
huidige situatie en mogelijkheden voor preventief beleid”. LOCOmotion. Bennekom:
2001.
3) Het gebruik van noodzakelijke tilhulpmiddelen, te weten: Een actieve tillift, een
passieve tillift, Easy glide, blauw tilmatje, hygiëne liftstoel, douchebrancard, douche- en
toiletstoel (kleinere). Er wordt door de fysiotherapeut nagegaan welke hulpmiddelen voor
Raffy het meest geschikt zijn in samenspraak met de leidinggevende van het team.
Zonodig kan advies gevraagd worden aan een ergotherapeut van Verpleeghuis Lucia.
In deze scriptie kan geen concreet advies met betrekking tot de (til)hulpmiddelen die
noodzakelijk gebruikt moeten worden binnen woonzorgcentrum Raffy gegeven worden.
Er is namelijk onvoldoende informatie over de (til)hulpmiddelen bij woonzorgcentrum
Raffy om hier een uitspraak over te doen.
Om de aanschaf, onderhoud en gebruik met betrekking tot (til)hulpmiddelen in kaart te
brengen, is een uitgebreide probleeminventarisatie op dit gebied aan te bevelen. Een
ergocoach, fysiotherapeut of ergotherapeut kan hierbij advies geven.
De in het huidige til- en transferbeleid beschreven noodzakelijke (til)hulpmiddelen,
moeten worden vergeleken met de huidige aanwezige (til)hulpmiddelen. De aanwezige
tilhulpmiddelen zijn: Een passieve lift, een actieve lift, een glijzeil, een in hoogte
verstelbare douchestoel, douche-/toiletstoelen, een douchebrancard en elektrisch
verstelbare bedden. Zodra helder is welke (til)hulpmiddelen er gebruikt moeten worden,
moet dit in het til- en transferbeleid beschreven worden.
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In bijlage 4 staat een gedeelte uit de Mobiliteitswijzer© 2. Hierin worden bewoners onder
verdeeld in verschillende mobiliteitsklasse. De mobiliteit van een bewoner bepaalt
uiteindelijk of er een hulpmiddel nodig is. In bijlage 5 staat het schema Praktijkrichtlijnen
Zorgverleners7 waarin onder andere normen en eisen (hulpmiddelen) staan beschreven.
Bij het bepalen van het juiste hulpmiddel is de inbreng van de bewoner en de
zorgverlener, maar ook het oordeel van de arts of paramedicus belangrijk. De
Praktijkrichtlijnen7 vormen de basis voor de bescherming van de gezondheid van
zorgverleners. De beslissing om geen of een lichter hulpmiddel te gebruiken dan in de
Praktijkrichtlijnen staat, is in principe mogelijk, maar zal in het zorgplan, zorgdossier of
bewonergebonden protocol zorgvuldig en voor iedereen begrijpelijk verantwoord moeten
worden.13
4) De richtlijnen met betrekking tot het verplaatsen en tillen van materialen en
voorwerpen.
Er worden geen duidelijke richtlijnen beschreven in het huidige til- en transferbeleid.
Voor het opstellen van duidelijke richtlijnen met betrekking tot het verplaatsen en tillen
van materialen en voorwerpen is informatie te vinden in bijlage 8b, het Handboek
Fysieke Belasting13 en in de documenten op de cd-rom in bijlage 13.
5) Richtlijnen met betrekking tot het werk- en rustpatroon. Werktijdenbesluit over het
werk- en rustpatroon van verzorgenden.
Een evenwichtige verdeling van belasting en rust is nog steeds noodzakelijk. Er worden
echter geen duidelijke richtlijnen beschreven. Voor duidelijkheid over het werk- en
rustpatroon zie bijlage 13. Op de cd-rom staat een samenvatting van de per 1 april 2007
ingevoerde nieuwe vereenvoudigde Arbeidstijdenwet (v-ATW).
6) Verzorgenden en overige medewerkers zijn verplicht scholing en instructie op het
gebied van til- en transferbeleid te volgen. Eenmaal per twee jaar voor de medewerkers
in de verzorging en minimaal eenmaal per drie maanden voor nieuwe medewerkers. Bij
invoering van het til- en transferbeleid dienen alle medewerkers te worden bijgeschoold.
In 1996 is er een opzet gemaakt voor scholing en instructie op het gebied van til- en
transferbeleid. Deze wordt momenteel niet gehanteerd en is dermate verouderd dat een
nieuwe opzet voor scholing/training noodzakelijk is. Zie voor de huidige eisen en
aanbevelingen met betrekking tot training §3.3.2.
7) Het gebruik van protocollen wordt verplicht gesteld. De teamleidinggevende en de
fysiotherapeut, zonodig in samenspraak met een ergotherapeut, stellen tijdens en/of na
opname van een bewoner een individueel til- en transferprotocol op. Deze handelingen
worden in het zorgdossier vastgelegd. Bij wijzigingen dient het protocol aangepast te
worden. Bij zorgteambesprekingen dienen de afspraken ten aanzien van de bewoner een
vast terugkerend onderdeel te vormen.
Er bestaat een formulier voor de opzet van een til- en transferprotocol. Dit til- en
transferprotocol wordt in woonzorgcentrum Raffy wel gehanteerd. Het wordt gemaakt
door de verzorgers in overleg met een fysiotherapeut en eventueel met een
ergotherapeut. Het protocol zit in het zorgdossier en wordt geëvalueerd tijdens het
multidisciplinair overleg (MDO). Zie §3.1.3.1. voor de aanbevelingen ten aanzien van het
opstellen van een til- en transferprotocol.
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Bijlage 11: Tips ter motivatie van medewerkers
Een verzorgings- of verpleeghuis kan werknemers motiveren om verschillende
tilhulpmiddelen op de korte en lange termijn te gebruiken, door de volgende
maatregelen22:
- Laat een grafiek zien aan de werknemers waarop de vermindering van
verwondingen te zien is na het routinematige gebruik van liften.
- Permiteer het handmatig tillen niet, behalve in levensgevaarlijke situaties.
- Betrek verzorgers en bewoners in de selectie van de tilhulpmiddelen.
- Biedt verzorgers de mogelijkheid om te werken met verschillende mechanische
liften. Sommige leveranciers lenen hun materialen uit om op korte termijn op
proefbasis te evalueren.
- Vraag de ondersteunende diensten (onderhoud- en huishoudelijke diensten) naar
hun mening over het materiaal dat overwogen wordt aan te schaffen.
- Wees er zeker van dat er tijdens alle diensten een adequaat aantal verzorgers
aanwezig is die getraind zijn in het gebruik van de liften om het aantal
verwondingen te verminderen.
- Voer een ‘follow-up’ uit om na te gaan of de tilhulpmiddelen juist gebruikt worden.

Sonja Dekker
Afstudeerscriptie Opleiding Ergotherapie

- 63 -

Hogeschool Rotterdam
Differentiatie Behandelen&Begeleiden

- Ik til toch gewoon goed? -

Bijlage 12: Wetgeving met betrekking tot fysieke belasting
Arbo-Informatiebladen en Arbothemacahiers
De Arbo-Informatiebladen (AI-bladen) geven per onderwerp een praktische invulling aan
de arbowet- en regelgeving. De bladen bevatten heldere informatie over hoe werkgevers
en werknemers in de praktijk kunnen omgaan met wettelijke regels en beleidsregels. De
AI-bladen zijn alweer enkele jaren op de markt en hebben zich ontwikkeld tot dé
standaard als het gaat om arbopraktijkinformatie. AI-bladen verschijnen onder auspiciën
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Arbothemacahiers hebben dezelfde opzet als de AI-bladen en bevatten eveneens
arbopraktijkinformatie met één verschil, de onderwerpen zijn meer gericht op arbotrends.
Op gebied van lichamelijke belasting heeft Sdu Uitgevers de volgende uitgaven:
- AI-2
Werken met beeldschermen
- AI-8
Zittend en staand werk
- AI-13
Kassawerkplekken
- AI-29
Fysieke belasting bij werk
- ATC 2
Werken in meld- en controlekamers
- ATC 7
Baliewerk
- ATC 10
RSI in de industrie
- ATC 13
Telewerken
- ATC 16
Mens Computer Interactie
Beleidsregels van de Arbeidsinspectie met betrekking tot ergonomie.
Beleidsregels Arbobesluit
Beleidsregel 3.6
Vluchtwegen en nooduitgangen
Beleidsregel 3.9
Noodverlichting
Beleidsregel 3.13
Automatische deuren en hekken en doorgangen voor voetgangers
Beleidsregel 3.16
Voorzieningen bij valgevaar
Beleidsregel 3.19
Afmetingen bij arbeidsplaatsen in kantoren
Beleidsregel 5.2-1 Fysieke belasting bij handebediende trekkenwanden
Beleidsregel 5.2-2 Fysieke belasting in kinderdagverblijven
Beleidsregel 5.3
Tillen in bouwplaatsen
Beleidsregel 5.4-1a Zittend werk
Beleidsregel 5.4-1b Gebruik van een stasteun
Beleidsregel 5.4-2 Zitgelegenheid bij kassawerk in zelfbedieningswinkels
Beleidsregel 5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk
Beleidsregel 5.11
Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk
Beleidsregel 6.1
Binnen- en buitenklimaat
Beleidsregel 6.2
Luchtverversing
Beleidsregel 6.3
Verlichting
Beleidsregel 6.4
Daglicht
Beleidsregel 6.7
Beoordelen en zo nodig meten van het geluid op de arbeidsplaats
Beleidsregel 6.8
Voorkomen of beperken van schadelijk geluid
Beleidsregel 6.9
Weekgemiddelde schadelijk geluid
Beleidsregel 7.9
Voorkoming aanraking arbeidsmiddelen met zeer hoge of zeer lage
temperatuur
Beleidsregel 7.13
Bediendingssystemen
Beleidsregel Arboregeling
Beleidsregel 5.1
Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair
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- Ik til toch gewoon goed? Nuttige websites over de wetgeving rondom fysieke belasting.
- Home.fnv.nl/02werkgeld/arbo/wetgeving/arbowetweter
Arbowetweter, hierin staat de complete arbowet en –regelgeving weergegeven.
- www2.nen.nl
Op de internetsite van het Nederlands Normalisatie Instituut zin alle Nederlandse,
Nederlands aanvaarde, Europese en internationale normen en informatieproducten van
NEN op te zoeken en te bestellen.
- www.iso.ch
De internetsite van de International Organization for Standardization maakt het mogelijk
om normen en producten op te zoeken.
- www.cenorm.be
Engelstalige internetsite van de European Committee for Standardization, hier is de
Europese wetgeving op het gebied van arbeid weergegeven en zijn de Europese normen
van producten te verkrijgen.
- www.arbo.nl/legislation
Informatie op de internetsite van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid
op het werk over Nederlandse arbeidsomstandigheden wetgeving en de normen die op
dit gebied gehanteerd worden, zoals de arbeidsomstandighedenwetgeving, lijsten met
wettelijke grenswaarden en gegeven uit de AI-bladen en A-bladen.
- www.euronorm.net
Het Digitaal platform voor wetgeving en normalisatie geeft informatie over internationale,
Europese en Nederlandse wetgeving en normen. Tevens is informatie te verkrijgen over
CE-markering en zorgsystemen en worden eisen aan klimaat, lawaai en oppervlakte van
de werkplek toegelicht.
- www.arbo.nl/content/network/szw/docs/arbobeleidsregels/beleidsregels.pdf
Een
pdf-bestand
waarin
alle
beleidsregels
op
het
gebied
arbeidsomstandighedenwetgeving genoemd worden.
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- Ik til toch gewoon goed? Lijst met recente normen
Veel ergonomische gegevens zijn opgenomen in Nederlandse normen (NEN). Europese
normen (EN) of Internationale normen (ISO). Deze normen zijn in de afgelopen 25 jaar
tot stand gebracht onder leiding van een aantal commissies. In Nederland is dit de
coördinatiecommissie ergonomie. In Europa is dit de CEN/TC 122 ‘Ergonomics’ en in ISOverband is dit ISO/TC 159 ‘Ergonomics’. De vele werkgroepen die door deze commissies
zijn ingesteld hebben de normen uiteindelijk geproduceerd. Door de jarenlange arbeid
van honderden vrijwilligers beschikt het vakgebied ergonomie nu over een scala aan
normen op diverse niveaus. Daarbij hoort wel de kanttekening dat veel normen erg
uitgebreid zijn en moeilijk toegankelijk.
De normen vallen onder de thema’s:
- Machineveiligheid en ergonomie
- Schadelijk geluid
- Hinderlijk geluid
- Verlichting en uitzicht
- Klimaat
- Trillingen
- Lichamelijke belasting
NEN-EN 1005-1:2001
Veiligheid van machines – Menselijke fysieke belasting –
Deel 1: Termen en definities.
NEN-EN 1005-2:2003
Veiligheid van machines – Menselijke fysieke belasting –
Deel 2: Handmatig hanteren van machines en
machine-onderdelen
NEN-EN 1005-3:2002
Veiligheid van machines – Menselijke fysieke belasting –
Deel 3: Aanbevolen maximale krachten bij
machinewerkzaamheden
NEN-EN 1005-4:2005
Veiligheid van machines – Menselijke fysieke belasting –
Deel 4: Evaluatie van werkhoudingen en bewegingen bij
machinewerkzaamheden.
2e Ontw.NEN-EN 1005-5:2005
Veiligheid van machines – Menselijke fysieke belasting
– Deel 5: Risicobeoordeling voor herhaalde handelingen met
hoge frequentie
NEN 2738:1991
Menselijke fysieke belasting – Termen en definities
NEN 2739:1995
Menselijke fysieke belasting – Kenmerken en meetmethoden
- Werkplekinrichting
- Antropometrie
- Beeldschermen/Visuele Informatie
- Informatie- en Bedieningsmiddelen

Bronnen bijlage 12:
- Voskamp, P., et al. 2005. Ergonomie Compact: Gegevens voor het ontwerpen en
beoordelen van werksituaties en producten. ’s-Gravenhage: Sdu Uitgevers.
- Voskamp, P., et al. 2006. Handboek Ergonomie 2006. Alphen aan den Rijn: Kluwer.
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Bijlage 13: CD-ROM met informatie over fysieke belasting
Op de cd-rom die is toegevoegd aan deze bijlage staan een aantal pdf-bestanden die te
maken hebben met fysieke (over)belasting in zorginstellingen. De bestanden van deze
cd-rom mogen gebruikt worden voor een personeelsblad, cursusmateriaal of ander nietcommercieel doel, op voorwaarde van duidelijke bronvermelding. De bronvermelding
staat in het document zelf of bij de korte uitleg. De titels van de pdf-bestanden op de cdrom staan op de volgende bladzijden genummerd en op alfabetische volgorde beschreven
met een korte uitleg.
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- Ik til toch gewoon goed? 1. Aanpak Fysieke Belasting, Werkpakket
Zie literatuurlijst [7]: Aanpak Fysieke belasting, Werkpakket fysieke belasting verpleegen verzorgingshuizen.
In dit Werkpakket Fysieke Belasting worden de Praktijkrichtlijnen, de TilThermometer
zorgverleners, BeleidsSpiegel voor zorgverleners en ondersteunende diensten, Rug- of
Risico Radar, AktieBlok en het plan van aanpak bij fysieke (over)belasting beschreven.
2. Aanpassen Werkruimte
Informatie over het aanpassen van werkruimtes van het bedrijf ErgoS.
3. Aanpassingen Natte Cel KlikKlak
Een onderzoek naar de invloed van aanpasbare systemen in de natte cel op
zelfredzaamheid van gebruikers en fysieke belasting van zorgverleners door
LOCOmotion.
4. Arbeidsinspectie Tilinstructie 2005
Interne instructie voor de Arbeidsinspectie voor het meten van fysieke belasting bij tillen.
Hierin is onder andere de NIOSH-norm te vinden.
5. Arbeidsrisico’s V&V
Arbeidsrisico’s in verpleeg- en verzorgingshuizen, uitgegeven door de Arbeidsinspectie.
6. Arbobalans2005
Arbobalans 2005: Arbeidsrisico’s, effecten en maatregelen in Nederland.
7. Artikel Goed gebruik, daar draait het om
Zie literatuurlijst [31]: “Goed gebruik, dáár draait het om”
Dit is een eenmalig uitgave van LOCOmotion over til- en transfer hulpmiddelen in het
kader van de GoedGebruik Carrousel studiedagen (oktober 2005).
8. Artikel over The Ergostat Program
The Ergostat Program: ‘Pilot study of an ergonomic intervention to reduce static loads for
caregivers’. Een studie naar ergonomische interventies om statische belasting bij
verzorgers te verminderen.
9. Artikel Safer patient handling
Zie literatuurlijst [35]: “Safer patient handling” ‘Sort through the myths and facts to
determine how you uphold best Practices for patient lifting.’ In dit artikel wordt een
vergelijking gemaakt tussen de aanpak van fysieke belasting in verpleeg- en
verzorgingshuizen in Amerika en in Nederland.
10. Artikel van Voor naar Achter, van Links naar Rechts
Zie literatuurlijst [30]: Knibbe, J.J., et al. 2004. “Van Voor naar Achter, Van Links naar
Rechts... Een onderzoek naar de belasting tijdens het rijden en manoeuvreren met
tilliften en andere voorzieningen in de zorg.” LOCOmotion. Bennekom: 2004
11. BeleidsSpiegel Onderzoeksresultaten
In het kader van de CAO Arbeid en Gezondheid (CAO AG) hebben verpleeg- en
verzorgingshuizen een checklist gekregen: de BeleidsSpiegel. Daarmee kunnen ze zelf
hun beleid fysieke belasting in kaart brengen en ‘spiegelen’ aan de landelijk afgesproken
standaarden. Deze standaarden of richtlijnen voor beleid en de BeleidsSpiegel zijn
opgenomen in het werkpakket ‘Aanpak fysieke belasting’ dat begin 2002 is
geïntroduceerd. Om na te kunnen gaan of het beleid in instellingen zich gunstig
ontwikkelt, zijn eind 2002 bij een steekproef van instellingen de BeleidsSpiegels
opgevraagd. De resultaten daarvan staan in deze samenvatting. Daarbij wordt waar
mogelijk een vergelijking gemaakt met de situatie in 2000/2001 toen een vergelijkbaar

Sonja Dekker
Afstudeerscriptie Opleiding Ergotherapie

- 68 -

Hogeschool Rotterdam
Differentiatie Behandelen&Begeleiden

- Ik til toch gewoon goed? onderzoek plaatsvond. Daar waar mogelijk en relevant wordt ook onderscheid gemaakt
tussen de verzorgingshuizen en de verpleeghuizen.
12. Eindrapport AZ zelfstandig gebruik tilliften
“Zij heeft zichzelf in bed gelegd: Eindrapport project ‘Van A tot en met Zelfstandig?’ over
het zelfstandig gebruik van tilliften.” In het project ‘Van A tot en met Zelfstandig?’ is
onderzocht in hoeverre de gemotoriseerde tillift de laatste schakel zou kunnen zijn in het
volledig zelfstandig zichzelf kunnen tillen en verplaatsen. In hoeverre kan de
tilliftgebruiker de til- of transferhandeling helemaal zelf maken? En in hoeverre is de
eventuele mantelzorger (of professionele hulpverlener) gebaat bij een gemotoriseerde
tillift?
13. Elektrsich verstelbare hoog-laag bedden
Een inventarisatie van de mogelijkheden van elektrisch verstelbare hoog-laag bedden in
de Thuiszorg
voor
cliënten,
mantelzorgers
en
professionele
zorgverleners,
uitmondend in praktijkgerichte aanbevelingen.
14. Ergocoaches in beeld
Een verslag van een verkennend onderzoek (in opdracht van het Project Ergocoaches)
naar ergocoaches, hun activiteiten en behoeftes en naar de effectiviteit van een aanpak
met behulp van ergocoaches.
15. ERGOdossier 3- Jouw gezondheid is een collega waard
Dossierinformatie van ergocoaches waarin de preventietaken worden besproken en de
keuze tussen een preventiemedewerker of een ergocoach.
16. ERGOpraktijk 1- Zorgverlenen
Praktijkinformatie van ergocoaches over fysieke belasting bij zorgverlenen.
17. ERGOpraktijk 3- Rijden tillift
Praktijkinformatie van ergocoaches over fysieke belasting bij het rijden met tilliften en
overige voorwerpen.
18. ERGOpraktijk 4- Werkhouding
Praktijkinformatie van ergocoaches over een juiste werkhouding.
19. ERGOpraktijk 5- Beter beeldschermwerk
Praktijkinformatie van ergocoaches over de computerwerkplek en het verrichten van
computerwerkzaamheden.
20. ERGOpraktijk 6- Schoonmaken
Praktijkinformatie van ergocoaches voor ondersteunende diensten over fysieke belasting
bij schoonmaken.
21. ERGOpraktijk 23- Tillen de technieken
Praktijkinformatie van ergocoaches over tiltechnieken en tilprincipes.
22. Incontinentiemateriaal Fysieke Belasting
Een vergelijking van de fysieke belasting bij gebruik van verschillende soorten
incontinentiemateriaal waaronder de TENA Flex. Het onderzoek is uitgevoerd door
LOCOmotion in opdracht van SCA.
23. Kousen uittrek hulpmiddel Easy-lever
Een onderzoek uit juni 2005 naar de bruikbaarheid, effecten en belemmeringen van het
kousen uittrekhulpmiddel Easy-lever.
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- Ik til toch gewoon goed? 24. NCB Signaleringsrapport 2006
Zie literatuurlijst [43]: Het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2006 uitgegeven door
het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
25. NIOSH 1994 Lifting Equation
‘Applications Manual For The Revised NIOSH Lifting Equation’
26. NIOSH 1997 Elements Of Ergonomic Programs
‘Elements of Ergonomic Programs: A Primer based on Workplace Evaluations of
Musculoskeletal Disorders’
27. NIOSH 1997 Review Musc.Disorders
‘Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors: A Critical Review of Epidemiologic
Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and
Low Back’
28. NIOSH 2006 Save Lifting NursingHomes
Zie literatuurlijst [22]: Collins, J.W., et al. 2006., “Safe Lifting and Movement of Nursing
Home Residents”. DHHS (NIOSH). 2006: 117(februari 2006):1-20
In dit artikel worden aanbevelingen gegeven over het veilig tillen en verplaatsen van
bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen.
29. Platform Zorginnovatie businesscases 2006
‘Businesscases Plafondtilsystemen, Verzorgend Wassen, Aangepaste
ErgoCoaches: algemene verantwoording van werkwijze & bronnen.’

Kleding

en

30. Praktijkrichtlijnen Clientgebonden Bijlage 1
De Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor de geestelijke gezondheidszorg. Het betreft
richtlijnen voor zorgactiviteiten waarin het directe contact met de cliënten een rol speelt.
31. Praktijkrichtlijnen Nietgebonden client Bijlage 2
Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor niet-cliëntgebonden activiteiten.
32. PreGO Tips Versie Niet Clientgebonden Taken
PreG!Tips om fysieke belasting te verminderen. Versie niet-cliëntgebonden taken.
33. PreGO Tips Versie Zorg
PreG!Tips om fysieke belasting te verminderen. Versie zorg.
34. Rolstoeltoegankelijke douche- en toiletruimten
Aanwijzingen om douche- en toiletruimten rolstoeltoegankelijk te maken.
35. RSI checklist
Checklist voor het opsporen van RSI en/of nek-, schouder-, armklachten en
werkdrukrisico’s bij beeldschermwerk voor individuele medewerkers in een welzijn-,
jeugdzorg- of kinderopvangorganisatie.
36. RSI handleiding
Praktische handleiding bij het opzetten van een RSI-preventiebeleid in een welzijn-,
jeugdzorg- of kinderopvangorganisatie.
37. RSI voorkomen
Informatie om RSI te voorkomen in een welzijn-, jeugdzorg- of kinderopvangorganisatie.
38. Rugboekje Zelf rugklachten voorkomen
Informatie over wat je zélf kunt doen om rugklachten te voorkomen.
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- Ik til toch gewoon goed? 39. Rugradar Resultaten
Een praktijkgerichte onderzoekssamenvatting over fysieke belasting bij medewekers in
ondersteunende diensten.
40. Samenvatting Arbeidstijdenwet
Een samenvatting van de arbeidstijdenwet (ATW).
41. Schema Praktijkrichtlijnen Zorgverleners
Zie ook bijlage 5.
42. STEP Hoe tillen paramedici zelf
Een artikel geschreven door stichting STEP57 over hoe paramedici denken te tillen. Een
verouderd artikel, maar wellicht leuk om te lezen als u denkt dat u zelf goed tilt.
43. SZW verstandig tillen
Een informatiefolder van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over
verstandig tillen.
44. Tabel preventiegebieden WJK
Een tabel waarin de preventiegebieden
opvangorganisaties wordt weergegeven.

in

welzijn-,

jeugdzorg-

of

kinder-

45. TilThermometer Resultaten
Spiegelinformatie voor instellingen; resultaten van de TilThermometer.
46. TilThermometer V&V
Een schema van de TilThermometer voor verpleeg- en verzorgingshuizen waarmee de
fysieke belasting te meten is.
47. Tilwijzer kinderen
Ergonomische adviezen voor werkhoudingen en handelingen in de kinderopvang en in
peuterspeelzalen. Kinderen zullen niet vaak getild worden in een verpleeg- en
verzorgingshuis. Wellicht toch nuttige informatie voor medewerkers met (klein-)kinderen
die in de thuissituatie met kinderen te maken hebben.
48. Trends verpleeg- en verzorgingshuizen 2006
Een overzicht waarin trends in 2006 binnen verpleeg- en verzorgingshuizen beschreven
worden.
49. Werkboek Fysieke Belasting
Een inspiratiebron bij het voorkomen van klachten door fysieke belasting.
50. WerkPlekCheck Zorg
Zie literatuurlijst [8]: WerkPlekCheck Zorg, Maak werk van je werkplek!. Een vragenlijst
waarmee fysieke belasting bij verzorgers duidelijk in kaart kan worden gebracht door de
verzorgers zelf.
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