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Casus „Tillen van lasten“

Gert De Clercq, MD. 

Inleiding en beschrijving werkpost

� Man, 51jaar (°1965)

� Transport en dispatching: plannen en toezicht houden op kraanwerken en op werken 

van industrieel reinigen, het manipuleren van kritieke lasten en horizontaal transport bij 

onderhoudswerken in de chemische installaties. Tevens doen zij de dispatching en 

toezicht van veiligheidsposten en brandwachten en het verhuur van hoogtewerkers.

� Rigger (1998-2008): deze medewerkers manipuleren handmatig, bij 

onderhoudbeurten, kritieke lasten en voeren takelwerkzaamheden uit in de diverse 

chemische installaties.

� Dispatcher (2008): deze medewerkers staan in voor het uitwerken van de nodige 

werkvoorbereidingen, de dagelijkse administratie, de verwerking van de opdrachten 

en de afrekening
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Voorbeeld van riggerwerk
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Professionele antecedenten

� 1985-’87: zandstraler

� 1987-’90: rigger

� 1990-’94: metaalconstructie

� 1994-’1997: plaatser brandkasten

� 1998: indienstname als rigger

� 2008: mutatie naar dispatcher
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Chronologie van de klachten

� Eerste klachten: 2007

• “soms wat LRP maar verder geen problemen”. 

� Apr 2008: 

• Acute lumbo-ischialgie obv discusherniatie L5S1 waarvoor ingreep. 

� Aug 2008 werkpostmutatie: werkvoorbereider

• Aangifte FBZ:  lijstsysteem L160503 (geobjectiveerd mono- of polyradiculair

syndroom in de vorm van ischias, cauda-equinasyndroom of lumbaal

spinalestenosesyndroom. 

� 2009: Erkenning geweigerd: “blootstelling kan niet bewezen worden”. 
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Overzicht van de ingediende stukken (2008)

� RX LWZ (31/3/2008):

� CT LWZ (31/3/2008):

� NMR (11/9/2008):   
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Status praesens

� Periodiek onderzoek 2016: normaal gebouwde man, 1,77m, 98,7kg (BMI 31,5). 

� Blijft last van de rug houden, volgt regelmatig kinesitherapeutische behandelingen. 

� R/ geen

� Turnleraar

10



6

Nieuwe aangifte? 

� Nodig: 

• Stap 1: nauwkeurige oplijsting van belastende taken, blootstellingstijden, 

lasten/werkdag. 

• Stap 2: dagdosis en jaardosis

• Stap 3: rugbelasting laatste jaar en over de jaren heen (min.7jaar). 

� Probleem: 

• Werkpostmutatie in 2008

• Alleen retrograad nazicht mogelijk

• Belasting wisselt eigenlijk dagelijks
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Maar… verslag uit 2011 met vermelding van frequenties en 
gewichten!

� Zie rekenblad
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