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26% vd werknemers in NL meldt schouderklachten (NEA 2015)* 
4,9% van de gemelde beroepsziekten betreft RSI van 
schouder/bovenarm (NCvB 2016) 
Risicofactoren schouderaandoeningen (van der Molen e.a. 
2017): 

Armelevatie 
Repeterende armbewegingen 
Krachtuitoefening w.o. duwen&trekken 
Hand-armtrillingen 

 
Echter: duwen/trekken is onderbelicht in risico 
inventarisaties 

 
*NEA: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (TNO/CBS): ‘meerdere keren of langdurig 
last in de afgelopen 12 maanden’  

 

AANLEIDING:  
SCHOUDERKLACHTEN EN DUWEN/TREKKEN 



AANLEIDING:  
BEHOEFTE AAN RISICOBEOORDELINGSMETHODE 

De Arbowet bevat geen concrete gezondheidskundige grenswaarden voor 
blootstelling aan kracht zetten, duwen en trekken in het werk 
Op basis van beschikbaar epidemiologisch onderzoek kan zo’n grenswaarde niet 
worden vastgesteld (Gezondheidsraad, 2012) 
GR verwijst naar (inter)nationale norm-tabellen (Mital) 
Maar: daarvoor zijn krachtmetingen nodig! 
Bestaande eenvoudige tools voor beoordeling duwen/trekken ontberen  

 goede onderbouwing zoals Mital 
 

4 



DOEL 

Een eenvoudige tool ontwikkelen waarmee bedrijven zelf de fysieke belasting bij duw- en 
trektaken kunnen beoordelen: 
 

Science based 
Snel en eenvoudig, zonder training of specialistische kennis te gebruiken 

Zonder meten van handkrachten 
Generiek toepasbaar, in alle sectoren en beroepen 
Inzicht in belangrijkste oorzaken (risicofactoren) 
Adviezen over vermindering van de belasting 
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ONTWIKKELPROCES 
Verkenningsfase: 

Adviesgroep met inhoudelijk experts 
Criteria beoordelingstool 
Bestaande tools toetsen aan criteria 
Betrouwbaarheid en face validity bestaande tools? 

 
Ontwikkeling in grote lijnen: 

Check nieuwe epidemiologische literatuur (grenswaarden) 
Wetenschappelijke basis en evaluatie methode vaststellen  
Vaststellen input (risicofactoren) + output (beoordeling en adviezen) 
α versie (excel) ontwikkelen  
Testen op kleine schaal 
Prototype ontwikkelen en testen met bedrijven  
 
 
 
 



FACE VALIDITY BESTAANDE TOOLS 

Duw/ trektaken 
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1. HSE (UK) 

2. KIM (Key Indicator Method) 

3. Duw-Trek Calculator                     

Expert oordelen                   

Grote variatie tussen resultaten van verschillende tools en van expert oordelen 
Wetenschappelijke basis van de eerste twee methoden ontbreekt/ is beperkt 



ONTWIKKELING NIEUWE TOOL: 
EPIDEMIOLOGISCHE LITERATUUR 

Hoozemans e.a. 2014: duw- en trektaken verhogen de kans op 
schouderklachten 
Weinig goede studies met kwantitatieve data en 
Lage sensitiviteit: vergelijkbare OR’s voor 50 kg en 200 kg 
Onvoldoende informatie over combinatie van kargewicht EN frequentie 
 
->  dit bevestigde de conclusie Gezondheidsraad (2012):  

 het is niet mogelijk om harde grenswaarden op te stellen obv 
 epidemiologische literatuur! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
              
     

 



WETENSCHAPPELIJKE BASIS: PSYCHOFYSISCHE DATA 

Snook, S. H. and Ciriello, V. M., The design of manual handling tasks: revised tables of maximum acceptable weights and forces, Ergonomics , 34, 9, 1991 



FORMULE: HAND KRACHTEN -> KARGEWICHT 

Formule gebaseerd op studie Hoozemans, onder  
‘normale’ omstandigheden: 
 

Duwen en trekken 
Standaard container met 4 wielen 
85 – 135 – 320 kg 
Handen op heup - schouderhoogte 
90° gedraaide wielpositie 

 
 

Hoozemans MJ, Kuijer PPF, Kingma I et al (2004). Mechanical loading of the low back and shoulders during pushing and pulling activities. Ergonomics, 47(1), 1-18. 
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WORKFLOW VAN DUTCH  

Voorwaarden voor toepassen DUTCH: 
Handmatig duwen/trekken van rollend 
materieel 
Houding is min of meer rechtop (niet 
zittend, knielend of hurkend) 
Doelgroep is 18-67 jaar 

Inleiding DUTCH 

Filter 
vragen 

Niet geschikt 
voor uw situatie 

Gewicht en taakkenmerken 
(kwantitatieve beoordeling) 

Kar eigenschappen en kenmerken 
van de route, werk en gedrag 

(kwalitatieve beoordeling) 

Resultaten,  
beoordeling en  

adviezen 



DUTCH DEEL 1: KWANTITATIEVE BEOORDELING 

Gemiddeld kargewicht incl. last (kg) 
Piek kargewicht incl. last (kg)  
Frequentie (aantal keer/ uur) 
Afstand (m) 
Hand hoogte (schouder /heup /knie) 
% man/vrouw (cat) 

 SNOOK tabellen: 
Gemiddelde acceptabele 
initiele handkrachten 
SD voor mannen en 
vrouwen  p25 en p90  

 Formule:  
 Handkracht -> kargewicht 

INPUT BEREKENINGEN OUTPUT 

Rood/ oranje/ groen oordeel 
gebaseerd op: 

Acceptabel gemiddeld kargewicht 
Acceptabel max/ piek kargewicht 

Acceptabel 
gemiddeld 

gewicht 
Gemiddelde Piek 

(Doel) – Groen < X kg < X kg 

<p90 = Oranje X – Y kg X kg – Y kg 

<p25 = Rood > Y kg > Y kg 

Kwantitatieve taakkenmerken: 



DEEL 2: KWALITATIEVE BEOORDELING 

Wiel diameter 
Wiel materiaal 
Onderhoudsprocedure 
Type ondergrond 
Bochten 
Drempels 
Andere zware taken? 
(vaak) trekken met 1 arm?  

Berekening van het effect op het 
maximale kargewicht (Snook-
tabellen) 

Vergelijking met de ‘default’ 
situatie (studie van 
Hoozemans) 

INPUT OUTPUT 

Beschrijvend oordeel: het 
aanbevolen maximale 
kargewicht is hoger/ lager 
dan bij stap 1, doordat …..  
Aanbevelingen 

Beschrijvende taakkenmerken: 

Hellingen? Hoek & lengte 

Zijn er (schouder) klachten? 

Smileys per item    

Aanbevelingen 

BEREKENINGEN 
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VOORBEELD VAN BEOORDELING 
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ADVIEZEN 
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MAATREGELEN NEMEN 
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NIVEAU I 

NIVEAU II 



BEDANKT VOOR DE AANDACHT! 

Take a look: 
TIME.TNO.NL 
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