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AZ Turnhout

Gast in ons huis

DD

AZ Turnhout is een vooruitstrevend 

regionaal ziekenhuis dat een ‘Gast-

huis’ wil zijn in de letterlijke betekenis 

van het woord. 

Met ruim 1800 medewerkers en 190 

artsen zijn we ook meteen één van 

de grootste werkgevers in de 

Kempen. 
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Enkele cijfers
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Campus Sint-Elisabeth

Rubensstraat 166

Turnhout

Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44

Turnhout
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650 
bedden

1 

589 
bevallinge

n

42 

446 spoedopnames

378 517 
raadplegingen

157 000 
ligdagen

26 035 
klassieke 

opnames

8 974 
chirurgische 

dagopnames
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5

1926
personeelsle

den

1370 voltijdse 

eenheden

190
artsen

88% vrouwen

12% mannen

29% 
vrouwe

n

71% 
mannen

Dienst ergonomie binnen AZT  
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Dienst ergonomie binnen AZT
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• Jan voor 30% vrijgesteld en Ines voor 10% als interne 
ergonomen.

• Samenwerkingsverband met IDEWE: 1 d maand: externe 
ergonoom Yonneke Van Avensaath IDEWE

• Op vraag van leidinggevende en individueel.

• Opstellen van richtlijnen die tot verbetering moeten leiden. 

• Samenwerken met de nu +/-45referenten

Kenmerken/beschrijving borststeunstoel

• Demo dit voorjaar: HAG Capisco 8106Een unieke stoel die 

steun geeft bij werkzaamheden waarbij men voorover 

moet leunen.

• Dankzij de borststeun worden de rugspieren ontlast en 

voorkomt men schouder/nekklachten.

• Extra:- hoogte verstelbare borststeun, zadelzit en druk 

borststeun is gewichtsafhankelijk.
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De Borststeunstoel/Echocardiografie

Dit voorjaar door de dienst ergonomie ingezet als demo op   

3 diensten :

-Echocardiografie: Op vraag van

een cardioloog met MSA klachten.

De stoel gaf betere ondersteuning

maar niet inzetbaar als BSST zie 

Foto...2 handelingen samen 

bedienen : probe+echotoestel.
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Echocardiografie
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Brandbrief

Klachten bewegingsapparaat Echografisten NL

Nico Knibbe

Hanneke Knibbe

Simone Hilhorst

Wieke Van Meurs

Het gaat met name om klachten van

de rug, nek, schouder, arm en hand.
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Borststeunstoel/Echocardiografie

• De oorzaak van de klachten lijkt multifactorieel. 
• -statisch belastende werkhouding als resultante van de noodzakelijke
• houding, duur en krachtsinspanning 
• - het vasthouden (‘gripping’) van de probe, waarbij de transducer lag, met
• kracht en zeer precies op één plaats gehouden moet worden 
• - het gewicht en de vorm van de probe
• - het uitermate secuur moeten werken
• - repeterend werk met identieke bewegingen
• - onvoldoende hersteltijd
• - gebrek aan regelmogelijkheden
• - werklast (het toenemend aantal patiënten) en tijdsdruk
• - patiëntentransfers
• - stijging BMI van de patiënt
• - slechte arbeidsmarkt (geen vervanging bij ontslag of afwezigheid/ziekte)
• - arbeidsethos: medewerkers blijven lang met hun klachten doorlopen (‘niet
• zeuren maar poetsen’)
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Borststeunstoel/echocardiografie

Bevindingen cardioloog:

-Betere ondersteuning dan bij oude krukje

-BSST zou het vele reiken opvangen maar dan kan de 

monitor moeilijk(rug gedeelte voor de monitor) bediend 

worden.

- In overweging om gebruik als gewone stoel.
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Borststeunstoel/MKA

• Inzet tijdens de ingrepen bij de assisterende 

verpleegkundige.

• Chirurg stelt H/L kruk en operatiezetel in…de assisterende 

VK moet haar houding aanpassen. Een statische 

voorovergebogen houding(aspiratie wondvocht) moet van 

enkele minuten tot één uur worden aangehouden.

• De aanwezige krukjes worden voor H/L instelling bediend 

met voeten…o.w.v. steriel werken.

• Bij de demo kon dit niet en kwamen de 

armsteunen(borststeunpositie) te dicht bij het 

operatiegebied.
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Borststeunstoel/MKA

14



Algemene voorstelling AZ Turnhout

8

Borststeunstoel/Prematuren/Aanleggen kind aan de 

borst

• Een veelvoorkomende handeling bij vroedvrouwen die als 

rug en nek belastend wordt ervaren.

• De handeling wordt uitgevoerd aan bed of zetel.

• Door het kind aan te reiken wordt er voorovergebogen met 

een lange lastarm(kind tussen 2 en 4 kg) en maakt de 

vroedvrouw een torsie.

• De houding kan van enkele minuten tot 45’ duren.

• De demo werd uitgetest aan een ziekenhuisbed en aan 

een aangepaste zetel.
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Borststeunstoel/Prematuren/Aanleggen kind aan de 

borst

• Wanneer de moeder op bed ligt kan de vroedvrouw                 

geen steun meer ondervinden van de demo aan haar verst 

verwijderde arm. Werken was mogelijk met een rechte rug 

en zonder torsie.

16



Algemene voorstelling AZ Turnhout

9

Borststeunstoel/Prematuren/Aanleggen kind aan de 

borst

• Wanneer de moeder in de zetel zit is de demo optimaal 

inzetbaar.

• Tijdens de ganse duur van het aanleggen van het kind aan 

de borst is de vroedvrouw gesteund met beide 

armen(armsteunen) en is haar rug minder aangespannen 

door de borstleuning.

• Het goede resultaat van deze demo is achteraf i.v.m een 

aanbesteding doorgesproken met de 

hoofdverpleegkundige.
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Borststeunstoel/Prematuren/Aanleggen kind aan de 

borst
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Borststeunstoel

Bedankt voor de aandacht….Vragen?
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