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Medefinanciering door

Overzicht
¡ Wat is ergonomie?
¡ Waarom ergonomie in een Back@work traject?
¡ Ergonomie – tillen en dragen
¡ Kantoorergonomie

Ergonomie

¡ Hulpmiddelen
¡ Meer lezen?

Doelen
¡ Geen volledige cursus ergonomie, wel een aantal
principes
¡ Niet alleen toepasbaar in werksituatie, ook belangrijk om
deze buiten de werksituatie toe te passen

Wat is
ergonomie?

¡ Gebruik van ergonomische principes om duur van
activiteiten en comfort te verhogen, maar ook om
bijkomende/andere hinder te voorkomen

Inleidend filmpje: wat is
ergonomie?

Ergonomie?
¡ Letterlijk: “wat wettelijk is op werkgebied, hoe het zou moeten
zijn”

¡ https://www.youtube.com/watch?v=7-ybWlRyv70

¡ = wetenschap die relatie tussen mens en omgeving probeert
te optimaliseren
¡ Niet enkel werk, maar alle activiteiten van de mens (ook thuis!)
¡ Werk = ruim: uitrusting (gereedschap), werkomgeving,
werkorganisatie

Tip: Houding om naar filmpje te kijken,
is staand. Maak van dit moment gebruik
om door de knieën te buigen, armen te
strekken, …

¡ Ergonomie = rekening houden met wat mensen kunnen & niet
kunnen
Bron: www.beswic.be
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Lichamelijke ergonomie
Cognitieve ergonomie
¡ o.a. Werkhoudingen, werkplekinrichting
¡ Voorbeelden: een lange borstelsteel maakt bukken overbodig

¡ O.a. mentale werkbelasting, mens-computer interactie,
stress,…

¡ Voorbeelden in werksituatie:

¡ Voorbeelden:
¡ Uurschema’s van bus en trein moeten duidelijk zijn en
gemakkelijk te raadplegen

¡ correct zitgedrag achter de pc,
¡ het tillen, dragen,

¡ Smartphones steeds meer functie: hoe raakt de consument
vertrouwd met de mogelijkheden van de toestellen?

¡ aangepaste handgereedschap

Bron: www.ergonomiesite.be

Bron: www.ergonomiesite.be

Organisatie-ergonomie
¡ Een keuken is zo ingericht dat koken en afwassen vlot
kunnen verlopen en de loopafstanden beperkt blijven.

MENS

WERK

¡ In arbeidssituaties:
¡ bijv. Hoe zorgen voor goede werksfeer? => tevreden en
productieve medewerkers
¡ Ploegenarbeid: hoe werkroosters
organiseren?

Bron: www.ergonomiesite.be

Hoe?
Aanpassing 4 A’s
Inhoud job
Omstandigheden
Voorwaarden (bijv.
Ploegenarbeid)
verhoudingen

OPLEIDING
Bijv. rugschool

(Désiron, 2011)

SELECTIE:
Bij aanwerving
geschikte
persoon kiezen

Belang van ergonomie in
een back@work traject?
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Waarom nuttig?
¡ Toepassen ergonomische principes: positieve invloed op
ervaren hinder
¡ Soms advies lichamelijke minder belastende functie,
voorbeeld:
¡ Minder tillen en dragen
¡ Maar statische belasting bijv. Langdurig zitten à klachten
voorkomen!

¡ In aantal gevallen kan aanpassing aan de werkplek
zorgen voor vermindering van klachten of verdere
toename voorkomen

¡ Voorkomen van schade (preventief):
¡ Overbelasting van gewrichten vermijden door juiste inrichting van de
werkplek

¡ Ook inzetbaar bij herstel (curatief)
¡ Ergonomie: niet alleen op werkvloer maar ook daarbuiten van
belang!
¡ Ruimer dan een goede (ergonomische) bureaustoel
¡ soms (een deel van de) oplossing om het werk te kunnen
hervatten of aan het werk te blijven

Waarom?
¡ Afwijken van manier waarop je vroeger iets uitvoerde
¡ Gewoonte veranderen (vastgeroest in manier van werken)

Veranderen van
gedrag?

¡ Stilstaan bij manier waarop je iets doet
¡ …

¡ Niet eenvoudig
¡ Blijven volhouden!
¡ Nieuwe manier van uitvoeren kan ook automatisme worden
bij herhaaldelijk uitvoeren van activiteit

Stappen bij gedragsverandering

Belangrijk
¡ Bewust zijn van je eigen verantwoordelijkheid hierbij
¡ Afwegen wat voordelen zijn van nieuwe gedrag
(ergonomische manier van werken vs oude manier van
werken)
¡ Doen & volhouden (ook wanneer de hinder vermindert
of volledig weg is!)
¡ Door vol te houden wordt nieuwe gedrag evident
(automatisme)

Balm (2002)
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Hoe voer je een activiteit nu
uit?
¡ Aantal vragen kunnen hierbij helpen

Pas deze vragen eens toe
op dit filmpje

¡ LICHAMELIJK : Hoe voer je je activiteit uit? Bijv. Door je knieën
gaan?

¡ MATERIAAL: Welk materiaal gebruik je bij je activiteit? Bijv.
Karretje om materiaal te verplaatsen

https://www.youtube.com/watch?v=ExSZYv3vxOU

¡ PERSOONLIJKE PRINCIPES: Hoe organiseer je je activiteit?
Bijv. Spreiden zwaardere taken?

¡ OMGEVING: Waar voer je je activiteit uit?

Bekijk dit filmpje staand. Maak
gebruik van dit bewegingsmoment.

Wat ken je hierover al?
¡ Rugschool: kinesitherapie en ergotherapie
¡ Indien reeds rugschool gevolgd, ga voor jezelf na:
¡ Of je deze principes nog kent?
¡ Of je deze principes (nog) toepast?

Rugvriendelijk werken?

¡ Indien niet: fris deze kennis opnieuw op!
¡ Start met toepassing ervan in dagelijks leven (niet enkel
belangrijk op werk!)

Zorg voor recuperatie

Probeer lang aanhoudende houdingen te
vermijden!

¡ Ontspanning is de sleutel naar een goede recuperatie van de
rug.
¡ GUN jezelf voldoende ontspanning!!

¡ Afwisseling in houding en activiteit
¡ Beweging en verandering is erg belangrijk!
¡ goed voor de doorbloeding!

Ontspanning voor jezelf ≠ ontspanning voor je rug!

¡ De druk wordt verdeeld.

“Wissel van houding, spieren kan je niet wisselen”.
(Bron: www.beswic.be)
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Ergonomie – tillen en
dragen
Bron: www.ergonomiesite.be

Belangrijk
¡ Belang van ergonomische principes, niet alleen op de
werkvloer!
¡ Tips bekijken en uitproberen
¡ Start in de thuissituatie

Bron:www.bondmoyson.be

Probeer deze RUG-gids en de bijhorende tips uit.

Kantoorergonomie
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Administratieve jobs

Wat is RSI? CANS?

¡ Job met lichte lichamelijke belasting op vlak van dragen en
tillen
¡ Echter: job met statische belasting (vaak langdurig zitten)
¡ Herhaaldelijk uitvoeren van zelfde bewegingen bijv.
Langdurig typen

¡ http://www.explania.com/nl/kanalen/gezondheid/
detail/wat-zijn-cansrsi-klachten

¡ Kans op overbelastingsklachten (RSI – CANS)

Houding om naar filmpje te kijken, is
staand, maar beweeg gerust de armen
en/of benen.

¡ Ook bij werken op de computer thuis van belang!
¡ Nagaan in de thuis- en werksituatie of dit correct is
ingesteld
¡ Indien geen ergonomische bureaustoel thuis, wissel af in
houding (langdurig zitten onderbreken, afwisselen in
houding)

Ergonomisch zitten?

Inrichting computerwerkplek

¡ Meest gekend: langdurig zitten in kantooromgeving:
Belang van een ergonomische bureaustoel

¡ Juiste inrichting van computerwerkplek
¡ Correct instellen van ergonomische bureaustoel: hoe?
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Juiste instelling van mijn
bureaustoel?

Aandachtspunten bij zitten
¡ Zithoogte
¡ Zitdiepte

http://www.explania.com/nl/kanalen/gezondheid/healthy-computing

¡ Helling zitoppervlak
¡ Ruggensteun
¡ Armondersteuning

Houding om naar filmpje te kijken, is
staand.

Zitsystemen naast de ʻ‘gewoneʼ’
stoel
¡ Ergonomische bureaustoel

¡ Nekondersteuning
(enkel in relaxhouding)

Laat je hierbij
ondersteunen door een
expert

Langdurig zitten niet alleen
in administratieve jobs
¡ Ook in jobs als koerier, vrachtwagenchauffeur,
heftruckchauffeur, …

¡ Als deze volledig aanpasbaar is!

¡ Schommelstoel

¡ Functies als loketbediende

¡ Kniestoel

¡ Nagaan voor jezelf of deze inzichten en tips bruikbaar
zijn!

¡ Zadelstoel
¡ Sta-hulp
¡ Zitbal
¡ ...

Niet alleen zitten op het
werk…

Advies: Sit less, stand up,
move more

¡ Algemeen meer en meer (langdurig) zitten in dagelijks
leven

¡ Sit less (minder zitten) door ?

¡ Nieuwe inzichten: “Waarom zitten het nieuwe roken
is.” (De Tijd. 8 maart 2015).

¡ Stand up (staan): hoe?

Welke tips zouden jullie
geven aan elkaar?

¡ Move more (meer bewegen)
: hoe?

Bron: www.ergonomiesite.be
Bron: www.fitmagazine.nu
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Sit less (Minder zitten)
¡ Activiteiten die normaal zittend worden
uitgevoerd, staand uitvoeren
¡ Zitten onderbreken door te staan
¡ Aanpassingen aan de omgeving: bijv. Sta-tafels
om te overleggen
¡ Start met zaken die nu al lukken zonder
verandering in de omgeving

Stand up (sta recht)
¡ Meer staan in de werksituatie
¡ Voorbeelden?
¡ Neem pauze staand ipv zittend
¡ Staand of stappend telefoneren
¡ Overleg met je collega al staand
¡ Onderbreek het zitten door af en toe recht te staan

¡ Voorbeelden? Staand vergaderen, bij wachten
op de bus/trein niet gaan zitten, …

Move more (meer
bewegen)

Micropauzes

¡ Meer bewegen op de werkvloer, maar ook thuis

¡ Korte onderbrekingen (5-25 seconden)

¡ Kan in kleine zaken zitten bijv.
¡ Trap i.p.v. Lift
¡ Printer en papiermand niet te dicht bij je computer

¡ lichamelijke, mentale & emotionele ontspanning
¡ tegengaan van overbelastingsklachten
¡ betere concentratie
¡ tijdwinst op lange termijn

¡ Voorbeelden:
¡ Micropauzesoftware
¡ Kort rechtstaan achter PC
¡ Iets halen aan de printer
http://www.vitallife.nl/micropauzes.html

Aanpassingen voor een klassieke
stoel
¡ Zitwig

Zitten in de wagen
¡ Juiste zithoogte
¡ Juiste zithelling
¡ Juiste afstand tot stuur
¡ Als u tegen uw zetel zit, armen ontspannen voor u strekken
en polsen op het stuur. Als u uw stuur vastneemt, zijn de
ellebogen 90° geplooid

¡ Armsteun
¡ Lendensteun

¡ Ruggesteun (ev ook zijdelings)
¡ Hoofdsteun
! Ontspannen houding
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¡ Vaak erg rugbelastende activiteiten
¡ Ergonomische principes toepassen waar mogelijk
¡ Denk ook aan principes energiemanagement:
¡ Belastende activiteiten opsplitsen in deeltaken
¡ Zwaardere taken afwisselen met lichtere
¡ Inplannen van rust

Huishoudelijke taken

¡ Vraag hulp bij zwaardere activiteiten (rode kleur, zie workshop
activiteitenmanagement)

Hulpmiddelen

Juist gebruik van
hulpmiddelen!

Aangepast
arbeidsgereedschap?
¡ d.i. Één van ondersteunende maatregelen op vlak van
tewerkstelling
¡ Pas aankopen na positief advies VDAB Dienst ArbeidsBeperking
¡ Mogelijkheid tot uitproberen van aantal hulpmiddelen bij
verschillende firma’s
¡ Bespreken met arts, ergotherapeut, kinesitherapeut, …
¡ Mogelijkheid tot bespreken met arbeidsgeneesheer bij aanwerving
of tijdens tewerkstelling

Meer info: https://www.vdab.be/arbeidshandicap/
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Andere tips
¡ Bespreek dit ook met de arbeidsgeneesheer! Deze kan je
hiermee ook op weg helpen
¡ Ook als de hinder onder controle is, blijft het belangrijk om
deze principes te blijven toepassen.
¡ Hoe vaker je ze toepast, hoe meer automatisch dit gaat
(en minder tijd het kost).

Meer lezen?

Voor verschillende beroepen uitgewerkt:

Brochures FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?
id=26752#AutoAncher7
Gratis te downloaden

WERKEN IN DE ZORGSECTOR

Bronnen
¡ Balm, M.F.K. (2002). Exercise Therapy and Behavioural
Change. Purdue University Press
¡ www.ergonomiesite.be
¡ Presentaties Rugschool UZ Gent
¡ www.bondmoyson.be
¡ www.ergonomiesite.be
¡ www.beswic.be
¡ Désiron, H. (2011). Ergonomie voor ergotherapeuten.
http://www.goedgebruik.nl/filmpjes
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