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• Rondvraag 

• Wat is ergonomie 

• Aanpak: Hoe ergonomie ondersteunen in een 

zorginstelling 

• Risicoanalyse in de ergonomie 

• Is er nood aan ergonomie 

• Strategie ergonomische knelpunten 

• Ergonomiebeleid en werkgroep ergonomie 
 

 

 

 

 

 



 

• Wie zijn jullie? 
 

 

• Wat is volgens jullie fysiek belastend bij het uitvoeren van 
de jobs binnen PC 314? 



  



Geef een voorbeeld van ergonomie in uw bedrijf 



 

Ergonomie tracht op basis van kennis van de 

kenmerken van de mens, om werksituaties zodanig te 

ontwerpen dat (1) de veiligheid en de gezondheid 

van de mens gewaarborgd zijn en (2) dat er efficiënt 

gewerkt wordt.  
 
International Ergonomics Association (2000) 

 
 

 



  



• Steeds participatief! 
 

• Proactieve ergonomie 
• Voorkomen  

• Projectmatig: van idee tot in gebruik name 

• Aankoopbeleid 

• Ontwerp van werkposten, lay-out 

• Organisatie van het werk (productie-flow) 

 

• Reactieve ergonomie 
• Analyseren 

• Maatregelen nemen 

• Instructies en opleiding  



• Opvolging en bijsturing zijn noodzakelijk 



• Minder fysieke klachten én verzuim 

• Mogelijkheid creëren tot langer werken (cfr. pensioenleeftijd) 

• Tevredenheid werknemers (HR beleid) 

• Efficiënter werken 

• Ergonomisch werken, ‘het werkt beter’ 



• Gemiddeld bruto maandloon in Vlaanderen: €3180 

• Totale loonkost: € 5214 

• Casus: bediende met rugklachten is 1 maand per jaar ziek 

thuis 

• Verlies aan loonkost: €5214 

• Indirecte kosten: Vervanging werknemer? Verhoogde 

werkbelasting collega’s? Verlies aan verkoop door gebrek aan 

opvolging? 

• Kost ergonomisch werkplekonderzoek en advies: 

• Advies: €400 

• Aangepaste stoel: €500 

• Aangepaste tafel: €800 

• Eenmalige investering: €1700 



Werken aan verschillende pijlers, 

vertrekkend uit de risicoanalyse 
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ERGONOMIE 



• Risicobesef 

• Verplaatsingsprotocol 

• Verplaatsingstechnieken 

• Gebruik hulpmiddelen 
 

 



• Inrichting afdeling 

• Inrichting kamers 

• Hoog/laag bedden 

• Badkamer 

• Hulpmiddelen (liften, glijzeilen, draaischijven, …) 



• Bezetting 

• Opvang piekmomenten 

• Met 2 verzorgen ? 

• Afspraken: 

• zorgdossier 

• Overdrachtsblad 

• Verplaatsingsprotocol 



  



http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidjMOXxJnTAhVFVRQKHfTND1cQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lotusmassageschool.nl%2Fhoe-massage-rugpijn-kan-verlichten%2F&bvm=bv.152174688,d.d24&psig=AFQjCNFw0sFWXhPMuyOAlVABytL9k1ua7Q&ust=1491901458303913


Risicofactoren 

Collectief 
• Infrastructuur 

• Organisatie 

• Preventiebeleid 

• Hulpmiddelen 

Individueel 
• Risicobesef 

• Conditie 

• Werkmethodes 



• Risico’s in verband met werkhoudingen en 
bewegingen 

• Risico’s in verband met de organisatie 

• Risico’s in verband met de omgeving 

• Persoonlijke risicofactoren 
 

 

 

      = MULTIFACTORIEEL 
 

 

 

http://www.clipartbest.com/clipart-4ibMKdr5T


• Algemene uithoudingsvermogen 

• Uithouding van spieren 

• Lenigheid en coördinatie 

• Belastbaarheid 

• Leeftijd 

• Reeds opgelopen letsels 

• Recuperatie  





Belasting 

Belast-
baarheid 



• Belasting sparen door beter 
doseren van krachten 

 

• Onnodige inspanningen 
vermijden 

 

• Denk op voorhand na en 
organiseer 

 

• Zorg voor voldoende 
recuperatie 



• Verplaatsingsprotocol 

• Geen ‘hef- en tiltechnieken’ maar 

‘verplaatsingstechnieken’ 

• Gebruik hulpmiddelen 
 



  





Hoe ervaren jullie dit in jullie sector? 

  



Het werk zo organiseren in uw organisatie dat de 
medewerkers geen lichaamsklachten ontwikkelen 
en dat er efficiënt kan gewerkt worden. 

 

 

 

Dit leidt ongetwijfeld tot tevreden medewerkers en 
een betere service. 



• Risico’s beperken door het inspelen op de 

risicofactoren, cfr. veiligheid 

• Verschil is dat in ergonomie ook problemen op 

langere termijn beschouwd worden, dus niet enkel 

de ongevallen 

• Voordeel geput uit het meer efficiënt en doordacht 

handelen 



  



• Detecteren van knelpunten 

• Analyseren van knelpunten 

• Voorstellen voor oplossingen 

• Overleg over oplossingen 

• Uitvoeren van oplossing 

• Evaluatie van interventie 



• Observaties: gericht kijken 

• Communicatie: vragen waar problemen zitten 

• Ervaringen: referentiepersoon staat zelf op werkveld 

• … 



• Waarom is het een knelpunt? 

• Frequentie 

• Duur 

• Hoogte 

• Afstand 

• Vorm 

• Asymmetrie 

 → zo kom je tot oplossingen 

 

• Relevantie van het knelpunt 



• Organisatie 

• Werkplek of infrastructuur 

• Opleiding 



• Oplossing 

• Verbetering 

• Realistisch 

• Aanvaardbaar 

 

• Alternatieven  



• Wie doet wat 

• Wat zijn de termijnen 

• Goedkeuring directie 

• Eventueel stappenplan 



• Wat is het effect van de interventie 

• Subjectief 

• Objectief (O-meting) 

 

• Moet er bijgestuurd worden ? 



Kunnen jullie een voorbeeld geven van een 
ergonomisch knelpunt in jullie bedrijf? 

  





• Alleen tilinstructies werken niet 

• Beperking van de rug- en nekbelasting moet 

elkeen zijn aandacht krijgen 

• Elk van de hiërarchische lijn moet zijn 

verantwoordelijkheid nemen 

• Beperken fysieke belasting moet deel uit maken 

van de missie van een instelling 



 



Onze missie als werkgever 

• Sinds onze opening is werken in de gezondheidszorg sterk 

geëvolueerd. Dankzij de nieuwste ontwikkelingen op 

gebied van veilig en gezond werken is het ons doel te 

zorgen dat onze medewerkers altijd in betere en meer 

comfortabele omstandigheden kunnen werken. Enkel 

door een voortdurende wisselwerking tussen de 

preventiediensten, de verzorgenden en onze interne 

werkgroep ergonomie kunnen we: 

• Veiligheid en gezondheid aanbieden voor personeel en 

patiënten 

• De medewerkers betrekken bij wijzigingen die een invloed 

hebben op de werkomstandigheden en werkwijze 

• Een gezonde dialoog in stand houden tussen directie en 

personeel 



• Oprichten van een werkgroep ergonomie 

• Aanduiden van verantwoordelijke 

• Opstellen van verplaatsingsprotocols 

• Opleiding van personeel 

• Opleiding van referentiepersonen 

• Gericht aankoopbeleid 

• Aanpassen van de organisatie 



Leden van de werkgroep 

• verantwoordelijke 

• referentiepersonen 

• afdelingsverantwoordelijken 

• kinesitherapeuten/ergotherapeuten 

• directie 

• interne preventieadviseur 

• arbeidsgeneesheer 

• ev. preventieadviseur ergonomie 



Taken van de werkgroep 

• advies aankoop meubilair en hulpmiddelen 

• advies bij (ver)nieuwbouw 

• opvolging verplaatsingsprotocols 

• bespreken van knelpunten 

• advies naar organisatie 

• dialoog met directie 

• planning van opleidingen 



• Personeelsleden die bijkomende opleiding krijgen 
betreffende rugsparend werken 

• Zijn verantwoordelijk voor verplaatsingsprotocols 

• Zien toe op gebruik van juiste technieken 

• Zien toe op gebruik van hulpmiddelen 

• Zijn aanspreekpunt in geval van problemen 

• Maken deel uit van de werkgroep ergonomie 



• Werkgroep geeft advies over meubilair 

• In belang van gebruikers 

• In belang van onderhoudspersoneel 

• Werkgroep stelt prioriteiten in verband met 

aankoop hulpmiddelen 

• Afhankelijk van de noodzaak 

• Afhankelijk van beschikbare middelen 



• Vragenlijsten over lichaamsklachten 

• Risicoanalyse voor tillen in verzorgingssector 

• Andere risicoanalyses 
 

 



1. Fysieke belasting daalt door het gebruik van hulpmiddelen 

 

2. Ontbreken van effectiviteit is vaak een gevolg van gebrekkige 

implementatie 

 

3. Rugklachten kunnen een motivatie zijn om tilliften te gebruiken 

 

4. Patiëntgebonden verplaatsingsprotocollen zijn een motivatie 

om tilliften te gebruiken 

 

5. Een aanzienlijke reductie van lage rugklachten kan alleen 

door een volledige eliminatie van het manueel tillen 

 
Use and Effect of Ergonomic Devices in Healthcare - Elin Koppelaar (2013) 

 

 

 



1. Niet tillen is de boodschap 

 

2. Deze boodschap wordt door gans de organisatie gedragen 

 

3. De omgeving moet het gebruik van hulpmiddelen 

aanmoedigen 

 

4. Er moeten voldoende hulpmiddelen zijn 

 

5. Het patiëntgebonden verplaatsingsprotocol bepaalt het 

gebruik van de hulpmiddelen 



• Advies bij (ver)nieuwbouw 

• Opleidingen 

• Deelname werkgroep ergonomie 

• Advies bij aankoop hulpmiddelen 

• Ondersteuning referentiepersonen 

• Risicoanalyse 



Zijn er nog vragen? 



ergonomie@provikmo.be 

050/47 35 35 

mailto:ergonomie@provikmo.be

