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Top 3 aandoeningen met oorzaken
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Andere fysieke factoren

Werken boven schouderhoogte

Snelle explosieve bewegingen

Werken in ongemakkelijke houdingen

Handarmtrillingen

Duwen en trekken

Werken met computer, tablet, smartphone

Tillen en dragen

Snel herhaalde armbewegingen

Veel kracht zetten met de handen

Subacromiaal pijnsyndroom (SAPS) (n=405)

Carpale-tunnelsyndroom (CTS) (n=245)

Epicondylitis lateralis (n=487)



Vergelijking met registratierichtlijn - SAPS
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Risicofactor Blootstellingscriteria

Herhaald en/of langdurige armheffing 
>60°

Dagelijks werken met de hand op of boven schouderhoogte
van ≥1 uur per dag

Of 2 van onderstaande risicofactoren

Repetitief werk met hand en/of arm Dagelijks laag repetitief werk van ≥4 hand-arm bewegingen 
per minuut ≥1 uur per dag
Of
Hoog repetitief werk ≥15 hand-arm bewegingen per minuut 
≥0,5 uur per dag

Krachtsuitoefening met hand-arm Regelmatig of langdurig kracht leveren ≥10% MVF
Of
Regelmatig hoog ervaren krachtsleverantie

Hand-arm trillingen Dagelijks (8 uur) werken met trillingsemissie van >2,5 m/s²

65%

35%

4%

17-73%



Poll: Hand-armtrillingen
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Ik meld hand-armtrillingen niet als oorzaak voor SAPS omdat:

a. Mijn populatie wordt niet blootgesteld aan hand-armtrillingen
b. De intensiteit (>2,5 m/s2) is moeilijk in te schatten
c. De dagelijkse blootstelling van 8 uur wordt niet overschreden.
d. Anders; zet je reden in de chat



Hand-armtrillingen
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Vergelijking met registratierichtlijnen –
Epicondylitis lateralis
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Risicofactor Blootstellingscriteria

Strain Index Score groter dan 5,1

Of

Draaiing van de onderarm Te denken valt aan meer dan 45 graden gedurende 4 uur per 
dag

6%



Laterale 
epicondylaire
tendinopathie



Vergelijking met registratierichtlijnen –
Epicondylitis lateralis
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Risicofactor Blootstellingscriteria

Strain Index Score groter dan 5,1

Of

Draaiing van de onderarm Te denken valt aan meer dan 45 graden gedurende 4 uur per 
dag

6%



Poll: Strain Index
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De Strain Index is een handige maat om vast te stellen of er sprake is 
van een beroepsgebonden epicondylitis lateralis:

a. Ja
b. Nee



Vergelijking met registratierichtlijnen –
Epicondylitis lateralis
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Risicofactor Blootstellingscriteria

Repeterend werk >15 keer per minuut

Buigen en strekken van de pols Meer dan 4 uur per werkdag

Knijpende bewegingen van de vingers Meer dan 4 uur per werkdag

Beeldschermwerk

Geen bewijs voor:



Vergelijking met registratierichtlijnen - CTS
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Risicofactor Blootstellingscriteria

Minimaal 2 fysieke risicofactoren aanwezig

Werk met handkracht van minimaal 30N >1 uur per werkdag

Uitvoeren van precisiegrip >1 uur per werkdag

Bewegingen van de pols/hand >2 keer per minuut >2 uur per werkdag

Trillend handgereedschap >1 uur per werkdag

Polsgewricht > 30° uit neutrale stand >2 uur per werkdag

Vasthouden handgereedschap >4 uur per werkdag

Gebruik van computermuis >20 uur per week

65%

9%

40%

40%

4%

2%

2%



Carpale Tunnel Syndroom, ‘laatste hand’



Take home message
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1. Risicofactoren worden steeds vaker gecombineerd en gewogen in 
een tool, bijv. de Strain Index

2. Voor het invullen dienen de factoren goed uitgevraagd te worden, 
of beter nog gescoord te worden via werkplekonderzoek



Opmerkingen / vragen?
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Is een nadere inventarisatie goed te gebruiken voor het 
vaststellen van de blootstelling zoals beschreven in de richtlijnen?

Ergonomie bij Servicemonteurs

Stefaan Visser
17MAR22
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In vogelvlucht

30/3/22 18

Twee verkennende vragen

Praktijkvoorbeeld verbeterproject lichamelijke belasting

Samenvatting



|

Samenwerking met een ergonoom?

30/3/22 19

Hoe vaak werken jullie, bij het vaststellen van de blootstelling 
bij HBA klachten, samen met een ergonoom, 
bedrijfsfysiotherapeut of andere niet medische discipline?

Nooit

Soms

Altijd



|

Gebruik van RIE of nadere inventarisatie?

30/3/22 20

Hoe vaak maak je gebruik van de RI&E of een nadere 
inventarisatie bij het vaststellen de blootstelling bij HBA 
klachten?

Nooit

Soms

Altijd
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Voorbeeld bij Stadsverwarming Purmerend

30/3/22 21

Vraag

Onze monteurs ervaren klachten aan rug, schouders 
en knieën. Kan je een voorlichting geven?

Actie

Samen is nagegaan wat hun werk zwaar maakt, zijn 
specifieke werkzaamheden onderzocht en is een 
advies voor het management aangemaakt.

Extra vraag

Zijn de gegevens ook te gebruiken bij: 
Aspecifieke rugklachten / artrose knie of heup / SAPS
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Wat maakt mijn werk zwaar of licht?

30/3/22 22

+ KOESTEREN

- VERBETEREN

Goede werkdruk en 
werktijden

Sociale activiteiten
s’Morgens samen koffie
Goed gereedschap

Onderlinge samenwerking 
inclusief binnen

Werken op de knieën
Storingsdienst na zware dag
Toename installatiewerk

Ervaring van 
lichamelijke belasting
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Wat maakt mijn werk zwaar of licht?
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KOESTEREN

VERBETEREN

Goede werkdruk en 
werktijden

Sociale activiteiten
s’Morgens samen koffie
Goed gereedschap

Onderlinge samenwerking 
inclusief binnen

Werken op de knieën
Storingsdienst na zware dag
Toename installatiewerk

Ervaring van 
lichamelijke belasting

Niet fysiek
Fysiek duur / intensiteit
Fysiek specifieke activiteit
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Beoordeling specifieke belasting bij werkzaamheden

Tillen

Dragen

Knielen

Duwen en trekken met de armen



|

Tillen
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Komt voor bij Gegevens Methodiek Risico
Rond de auto

Plaatsen sets

Afvoeren sets
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Tillen
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Komt voor bij Gegevens Methodiek Risico
Rond de auto Gereedschap

Nieuwe set 
Oude set
Reikafstanden 
Tilhoogte

13.3 –15kg
13,5kg
21 – 40kg
30 – 70cm
30 – 75cm

NIOSH

Plaatsen sets Nieuwe set 
Oude set
Reikafstanden 
Tilhoogte

13,5kg
21 – 40kg
30 – 60cm
30 – 180cm

NIOSH

Afvoeren sets Oude set
Reikafstanden
Tilhoogte

21 – 40kg
30 – 50cm
60 – 120cm

NIOSH












Aspecifiek rug
NIOSH TI>2
1X/dag >25kg tillen
>10% >15kg hanteren

Artrose knie
>5kg >10X/dag tillen >1jaar

Artrose heup
Tillen: > 10 kg, > 10 keer per 
week, >10 jaar
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Dragen

30/3/22 27

Komt voor bij Gegevens Methodiek Risico
Lopen tussen auto 
en klant



|

Dragen
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Komt voor bij Gegevens Methodiek Risico
Lopen tussen auto 
en klant

Afstand
Trappen
Gereedschap
Nieuwe set 
Oude set

8 tot 35m
Tot 4e

13.3 –15kg
13,5kg
21 – 40kg

Mital






Artrose knie
>5kg >10X/dag tillen > 1 jaar
Traplopen 30 treden >1jaar
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Knielen
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Komt voor bij Gegevens Methodiek Risico
Onderhoud en 
storingen

Sets plaatsen
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Knielen
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Komt voor bij Gegevens Methodiek Risico
Onderhoud en 
storingen

10 -30minuten per adres
>60minuten per dag

Inspectie 
SZW

EN-ISO 
11226

NEN-EN 
1005-4

Handboek 
ergonomie

Sets plaatsen >60minuten per set

Extra: Let op houding van de romp op de foto








Artrose knie
>60minuten/dag >1jaar



|

Duwen en trekken met de armen
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Komt voor bij Gegevens Methodiek Risico
Sleutelen

Pijpen buigen
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Duwen en trekken met de armen
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Komt voor bij Gegevens Methodiek Risico
Sleutelen Kracht zonder 

inzet lichaam
<0,5X 
grenswaarde 
(75N) 

NEN-EN 
1005-3

Pijpen buigen Kracht zonder 
inzet lichaam

Kracht met 
inzet lichaam

> 0,7X 
grenswaarde 
(75N)

> 0,7X 
grenswaarde 
(200N)

NEN-EN 
1005-3 

 SAPS
regelmatig hoog ervaren 
krachten met de handen (>2,5 
op een schaal van 0=licht -
4=bijna maximaal) 
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Samenvattend
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D004 
(rug)

D008 
(heup)

D005 
(knie)

D024
(SAPS)

Tillen   

Dragen  

Knielen 
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Vragen?
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Verbeteracties 1
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Advies van het team aan het MT:
Naast verbeteren van de zware taken willen wij de volgende positieve punten koesteren:

Goede werkdruk en werktijden

s’Morgens samen koffie

Beschikbaarheid van goed gereedschap

Sociale activiteiten met het hele bedrijf

En willen wij kijken hoe we op de volgende punten (verder) kunnen verbeteren:

Onderlinge samenwerking inclusief binnen

Aantal storingsdiensten na een zware werkdag beperken

Hoeveelheid installatiewerk beperken



|

Verbeteracties 2
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Lichamelijke belasting verbetervoorstellen
Knielen  Klein krukje om op te zitten.

 Vaststellen welke taken echt op de knieën moeten. Rest staand uitvoeren.
 Tijd dat op de knieën gewerkt moet worden minimaliseren door slimmer 

werken (voorbeeld is loctite draad proberen)
 Voor bovenstaande punten processen uitwerken in brown paper / flowchart 

met geeltjes. Te starten met installatiewerk.

Dragen  Werken met trolley
 Per taak gericht gereedschap meenemen
 Bovenstaande meenemen in uitwerking proces (zie knielen)

Tillen  Bij zware sets werk zo organiseren dat deze met 2 gedemonteerd en 
afgevoerd kan worden

 Bovenstaande meenemen in uitwerking proces (zie knielen)

Duwen/trekken  Werken met elektrische buigtang
 Niet buigen van 22mm, maar werken met rechte stukken en perstang
 Werken met flexibele leidingen
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