
Ergonomisch risico bij
uitzendkrachten:

Wat is het nut van een gezondheidstoezicht?
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Uitgangspunten: 



• Wat zijn de gegevens? 
• Wat is ergonomie eigenlijk? 
• Hoe beoordelen of er een ergonomisch risico bestaat? 
• Wat is de bedoeling van een voorafgaand periodiek onderzoek? 
• Besluiten
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Inhoud: 



Wat zijn de 
gegevens?

PI data



De meest onderzochte risico’s door de EDPBW.
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De meest onderzochte risico’s door de EDPBW.

22,48%
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Codes voor ergonomie en op werkpostfiches.
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Evolutie van codes met betrekking tot ERGONOMIE 

2022 - Hanteren van lasten 2023 - Monotone en repetitieve arbeid 2026 - Ergonomische belasting



Wat is ergonomie
eigenlijk? 



ETHYMOLOGIE

Komt van het Griekse « ergon »  
(werk) en "nomos" (wetten)

DEFINITIE

Ergonomie is, volgens de International 
ergonomics association (IEA), de 
wetenschappelijke discipline die zich
bezighoudt met het begrijpen van de 
interacties tussen de mens en andere
elementen van een systeem.
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http://www.iea.cc/
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Gevolgen:

Interactie
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Presenter
Presentation Notes
En 1982, la première Conférence Européenne en Ergonomie Cognitive se déroule à Amsterdam sous l'impulsion de Thomas Green et Gerrit Van Der Veer, entre autres.Gidden/Orlikowski / ISO 13407 model: Humain centré



Organisatorische ergonomie 

« Organisatorische ergonomie richt zich op de optimalisatie van socio-
technologische systemen, met aandacht voor de organisatiestructuren, 
het beleid en de processen. De pertinente thema’s omvatten de 
communicatie, het beheer van de collectieve hulpmiddelen, 
arbeidsorganisatie, werktijden, teamwork, telewerken en 
kwaliteitszorg.»
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GLANDER Mackenzie, Organizational Ergonomics, January 2017, ,DOI: 10.1007/978-3-319-31816-5_3030-1

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3030-1


1. Gezond zijn, is niet ziek zijn

2. «De gezondheid is een gehele staat van welzijn, fysiek, mentaal en sociaal,  en 
bestaat niet alleen uit een gebrek aan ziekte of zwakte»

3. Het normale en het pathologische kunnen begrepen worden als twee
dynamische verschillen bij de confrontatie van het individu met zijn omgeving. 

« In deze confrontatie speelt de mogelijkheid van het individu om zijn omgeving
te domineren, te controleren. De ziekte wordt aldus begrepen als een beperking
van deze interactie: meer bepaald de onmogelijkheid van het individu om zijn
wetten op te leggen aan zijn omgeving daar hij niet meer beschikt over marges 
om te bewegen ten aanzien van zijn omgeving en zijn varianten. »
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De visie van de gezondheid over de ergonomie 
heen: het ontwikkelingsmodel van CANGUILHEM 

Biomedisch model van de 
gezondheid

L’OMS (1945)



Dit wil zeggen dat vanuit een operationeel standpunt in ergonomie niet enkel getracht
wordt om de verslechtering van de gezondheid van de werknemers te vermijden, maar 
dat men eveneens zoekt naar het creëren van een werkomgeving aangepast aan de 
ontwikkeling van talenten, competenties, enz,.  Men noemt dit een
capaciteitbevorderende werkomgeving.
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Art. VIII.3-10.- L’employeur soumet 
les travailleurs chargés de la 
manutention manuelle de charges 
comportant des risques notamment 
dorso-lombaires à une évaluation 
de santé périodique

Art. VIII.3-2.- La manutention manuelle d'une charge 
peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, 
dans les cas suivants: 
1. quand la charge: …
2. si l'effort physique requis:….
3. si l'activité comporte l'une ou plusieurs des 

exigences suivantes…
4. lorsque les caractéristiques du lieu de travail et 

des conditions de travail …
5. si les facteurs de risque individuels suivants se 

présentent: 
…- insuffisance ou inappropriation des connaissances 
ou de la formation.

En in de praktijk in de 
Codex Welzijn op het 
Werk…
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3° activité à risque défini: toute activité ou tout poste de 
travail pour lesquels les résultats de 
l'analyse des risques, font apparaître l'existence:
…
b) d'un lien entre l'exposition à des contraintes à caractère 
ergonomique ou liées à la pénibilité du travail ou liées au 
travail monotone et répétitif, et un risque identifiable de 
charge physique ou mentale de travail pour le travailleur;

En in de praktijk in de 
Codex Welzijn op het 
Werk…

Koninklijk Besluit van 14 
mei 2019 wijzigend de 
codex welzijn op het 
werk wat betreft het 
periodiek
gezondheidstoezicht.

Definitie van het ondergaan van voorafgaande onderzoeken
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….van een verband tussen de blootstelling aan
beperkingen met een ergonomisch karakter of gelinkt
aan de eentonigheid van het werk of gelinkt aan het 
monotone en repititieve werk,  en een risico van 
fysieke of mentale werklast voor de werknemer;

Organisatorische
ergonomie 

Cognitieve
ergonomieFysieke ergonomie



Hoe beoordelen of er 
een ergonomisch risico

bestaat? 



Het zijn volgende:

De rug
1. De methode NIOSH
2. De methode KIM
3. De methode MAC
4. De dosismethode Mainz-

Dortmund (MDD)

De tendinitis
1. OCRA index 
2. RULA score
3. De methode KIM

Testen om het ergonomisch risico te evalueren
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Een snelle screening? 



Wat zijn de doelstellingen van een
periodiek preventieonderzoek?  



HET GEZONDHEIDSTOEZICHT

1. Het gezondheidstoezicht van de werknemers beoogt de
bevordering en het gezondheidsbehoud van de werknemers door
de voorkoming van risico’s, 

2. Hoe: door de toepassing van preventiemaatregelen
3. Voor ? 

Art. I.4-2

7 doelstellingen
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De geschiktheid bepalen:

1. De beslissing over de geschiktheid voor het werk van de 
werknemer bepalen op het moment van het medisch onderzoek, 
door het inachtnemen van:

1° De veiligheidsfunctie of de functie met verhoogde
waakzaamheid die hij uitoefent of die hij effectief zal uitoefenen
en die de gezondheid en de veiligheid van andere werknemers in 
gevaar kan brengen;

2° De bepaalde risico-activiteit die een schade aan de 
gezondheid kan veroorzaken.
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Bevorderen van het werk

De mogelijkheden van werk bevorderen voor iedereen, meer
bepaald door aan de werkgever aangepaste werkmethoden,  
werkvoorzieningen en het zoeken naar aangepast werk voor te 
stellen, en dit eveneens voor de werknemers waarvan de 
werkbekwaamheid gelimiteerd is;
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Vermijden “in gevaar te brengen”

• Vermijden werknemers in te zetten voor taken
waarvoor ze niet geschikt zijn, omwille van hun 
gezondheid, om normaal de risico’s te dragen

• Vermijden dat personen toegelaten worden op het 
werk die zware aandoeningen hebben die 
overdraagbaar zijn, of die een gevaar zijn voor de 
veiligheid van andere werknemers
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GEVAAR VOOR DE 
WERKNEMER 

GEVAAR VOOR 
ANDERE 

WERKNEMERS 



Opsporen 

• Zo nauwkeurig als mogelijk beroepsziekten opsporen en de 
aandoeningen verbonden aan het werk. 

Raadgeven 
• De werknemers op wie de voorwaarden of beperkingen waarmee

ze eventueel zijn belast inlichten en informeren
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Verwijderen:

Bestuderen:

• Meewerken aan de opzoeking en de studie van de risicofactoren
van beroepsziekten en aandoeningen verbonden aan het werk
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Individuele factoren die tendinitis
veroorzaken:
1. Leeftijd
2. Roken
3. Hydratatie
4. Cafeïnegebruik
5. Vermoeidheid en slaapgebrek
6. Een slechte tandhygiëne
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Arbeidsvoorwaarden:

1. Werken in koude
temperaturen

2. Stress  

De bereikbaarheid inzake ergonomie is niet enkel
een probleem van spieren of gewrichten…

In de praktijk wat wil
dit zeggen tijdens een
consultatie…..



Besluiten



1. Ergonomie is geen kwestie van soepelheid
2. De kwaliteit van de risicoanalyse voor de 

opmaak van de werkpostfiche is bepalend, 
3. De bepaling van de geschiktheid is slechts

1 van de 7 voorwerpen van preventieve
onderzoeken.

4. De arbeidsarts tracht te streven naar de 
eerste preventie,  waaronder het kanaal
van preventieve onderzoeken.  



THANK YOU
Dr Benoit CALCUS

+32 474 55 39 70
Benoit.calcus@securex.be
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