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Casussen:

1. Microscopie

2. Pipetteren
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1.  MICROSCOPIE
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EIGENSCHAPPEN VAN DE MICROSCOOP
MICROSCOPIE

Eigenschappen van de microscoop:
- Oculair in drie richtingen
- Knoppen eenvoudig te bedienen zonder ver of hoog te moeten reiken
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INTEGRATIE VAN SCHERM
MICROSCOPIE

The University of British Columbia

Een extern beeldscherm haalt de medewerker weg van de oculaire, waardoor hij/zij 
al direct een veel minder gebogen werkhouding zal aannemen. De vraag, die zich nu 
opdwingt, is op welke hoogte deze gemonteerd zou moeten worden. De vuistregel 
‘Bovenzijde van het scherm op ooghoogte’, die jullie misschien wel kennen van de 
tips rond kantoorergonomie, is hier ook van tel. De meest neutrale kijkhoek bedraagt 
15° onder de horizontale. Wanneer men een standaardscherm op een correcte 
afstand plaatst, komt deze neutrale kijkhoek bij deze schermhoogte perfect in het 
midden van het scherm uit MAAR

Verschillende gebruikers:
Sowieso heb je medewerkers met verschillende lengtes en maten. Je gaat er dan ook 
niet komen door het scherm op één vaste hoogte plaatsen. Iedere gebruiker zou het 
scherm op een voor hem of haar optimale hoogte moeten kunnen plaatsen. Een 
specifieke toepassing zijn de medewerkers met een multifocale bril. De neutrale 
kijkhoek van 15° onder de horizontale is nu niet meer van tel. Je brilglazen bepalen 
nu wat de neutrale kijkhoek is. Bij deze brildragers dient het scherm dan ook vaak een 
stukje lager te staan. Verstelbaarheid is dan ook ‘the key’!

Touch screen:
Indien men het scherm hier en daar eens een ‘touche’ke’ moet geven, is het geen 
groot probleem dat het scherm zich zo hoog bevindt. Er begint zich wel een probleem 
te stellen, wanneer men dit intensief moet beginnen te doen. In dat geval is het ten 
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zeerste aangewezen een adequate muis en/of klavier te voorzien. Indien gewenst 
met de nodige hygiënische vereisten.
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ONDERSTEUNING VAN DE ARMEN
MICROSCOPIE

Wedge-Ease
Een ander probleem is de statische spanning van de schouder- en armmusculatuur 
tijdens het bedienen van de microscoop. Op deze foto heeft de dame de situatie 
‘geoptimaliseerd door de microscoop lager te positioneren, maar je ziet direct dat dit 
niet echt in een correcte werkhouding resulteert. Met specifieke armsteunen kan al 
direct de correcte steun gevonden worden en bijgevolg ook een betere houding 
aangenomen worden.
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WERKTAFEL
MICROSCOPIE

Zystm Microscopy Table:
Deze tafel biedt maximale instelbaarheid van de tafel: De zijdelingse werkvlakken en 
het werkvlak met de microscoop kunnen immers onafhankelijk van elkaar versteld 
worden. Tevens bieden de zijdelingse werkvlakken ook nog specifieke geïnclineerde 
steunvlakken voor de onderarmen. Hierdoor kan de gebruiker optimaal ondersteund 
de microscoop bedienen.
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WERKTAFEL
MICROSCOPIE

LabTech Microscope Table:
Deze tafel kan met behulp van een zwengel op optimale hoogte voor de gebruiker 
geplaatst worden. Om dicht tegen de microscoop aan te kunnen sluiten en 
ondersteuning voor de armen te bieden is er een uitsparing aan de voorzijde 
voorzien. Vaak is er echter geen specifieke tafel voor microscopie voorzien en bevindt 
deze zich gewoon op het werkblad.
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ZITTEN AAN EEN HOGE TAFEL
MICROSCOPIE

Heel vaak bevinden alle werktafels in een labo zich op een hoogte van 900 mm en 
wordt de microscoop hier op geplaatst. Vanzelfsprekend wordt er dan een hoge stoel 
en verstelbaar voetenbankje voorzien. Is dit ergonomisch een goede keuze?
Mogelijks wel of mogelijks niet... Indien men slechts kortstondig aan de microscoop 
moet werken en dan ergens verder op een taak moet uitvoeren (m.a.w. een zeer 
dynamische job), is dit zeker geen slechte optie. Deze hoge werkpost maakt de 
medewerker veel mobieler en mogelijks kunnen er aan hetzelfde werkblad bepaalde 
taken staand uitgevoerd worden. Indien men echter intensief en langdurig 
microscoopwerk uitvoert, biedt deze houding onvoldoende zitcomfort en opteert 
men best voor een standaard zittende werkhouding.
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HOOG OF LAAG WERKBLAD
MICROSCOPIE

De ergonomische werkhoogte wordt in belangrijke mate bepaald door de uit te 
voeren taken. Bij inrichting van de labo-ruimte doe je er dan ook goed aan eerst een 
grondige taakanalyse uit te voeren. Deze analyse zal een belangrijke input vormen bij 
de aankoop van het meubilair.

10



11

VERSTELBARE WERKTAFEL
MICROSCOPIE

Indien je een zeer flexibele werkplek wilt creëren waaraan verschillende taken door 
verschillende gebruikers op een optimale werkhoogte uitgevoerd kunnen worden, 
opteer je best voor verstelbare werktafels. Als je echt voor het summum wilt gaan, 
zijn dit zit-sta tafels. Op deze manier krijg je ook houdingsvariatie in een anders zeer 
statisch werk. Bij zit-statafels opteer je wel best voor een elektrische bediening. Bij 
een standaardtafel volstaat in principe een handbediende zwengel.
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VARIATIE IN DE WERKHOOGTE
MICROSCOPIE

Indien de verstelbare werktafel niet past binnen het budget, kan de werkhoogte bij 
verschillende taken geoptimaliseerd worden met behulp van instelbare tafels. 
Dergelijke instelling moet natuurlijk blijken uit een deftige taakanalyse van de 
werkvloer.
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STOEL AAN HOOG WERKBLAD
MICROSCOPIE

Bimos Neon 9561:
Voorwaarts geïnclineerde zitting! Dit is voor mij een belangrijk aspect. De 
medewerker zal immers veelal in een voorover gebogen houding werken. Wanneer 
de zitting deze werkhouding ondersteunt, zal hij/zij eenvoudiger de neutrale positie in 
de rug kunnen behouden.
Dynamisch mechanisme (instelbaar op lichaamsgewicht): De gebruiker zal niet 
constant in de voorover gebogen houding zitten te werken. Een werkstoel, die 
voorzien is van een dynamisch mechanisme, zal de gebruiker volgen in deze 
verschillende houding en overal de correcte ondersteuning bieden.
Instelbereik hoogte: 550 tot 750 mm
Instelbare lumbale steun
Instelbare zitdiepte
Wielen: Onder deze stoel zie je schuiver staan. Vanuit ergonomisch standpunt is dit 
niet optimaal: Deze stoel is lastiger te verplaatsen, maar maakt het de gebruiker 
vooral moeilijker om zich correct tegen de werktafel te trekken. Men moet dit topic 
evenwel ook bekijken vanuit veiligheidsaspect. Hoewel het niet vaak voorkomt, zijn er 
al mensen gevallen bij het bestijgen van een hoge stoel met wielen. Een alternatief 
zijn onbelast geremde wielen. Bij deze wielen worden de wielen pas gedeactiveerd bij 
een belasting van 30 à 40 kg, met andere woorden pas als de gebruiker er volwaardig 
steun op pakt.
Verstelbare voetenring of steunvlak: Aangezien verschillende medewerkers van 
dezelfde stoel gebruik maken, dient deze eenvoudig verstelbaar te zijn. Dit is echter 
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geen volwaardige ondersteuning. De gebruiker wordt immers gedwongen om de 
benen onderin te plaatsen, waardoor houdingsvariatie totaal onmogelijk gemaakt 
wordt. Bij een hoge stoel is een voetensteun dan ook onontbeerlijk.

BMA Footform:
Belangrijk bij een voetensteun is dat deze snel en eenvoudig versteld kan worden. 
Deze voetensteun zal immers door heel wat verschillende medewerkers gebruikt 
worden. Deze BMA Footform kan eenvoudig versteld worden door met één voet op 
de rode bol te duwen. Bovendien heeft deze een zeer groot instelbereik. Door dit 
instelbereik is deze voetensteun wel beduidend zwaarder. Hij zal dus niet zomaar 
even met de voet kunnen worden meegesleept om hem even verder te gebruiken. 
Voorst dient het steunvlak van de voetensteun voldoende groot te zijn (minstens 350 
op 450 mm), licht geïnclineerd en slipvrij. Deze vereisten staan bovendien in de norm 
DIN 4556.
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ZADELSTOEL
LANGDURIG RECHTSTAAN

Hag Capisco / Salli Swingfit met rugleuning / Score Amazone met rugleuning
Een alternatief is een zadelstoel. Deze stoel heeft twee voordelen: Door de zadelvorm 
zit je beduidend meer in een open heuphoek, waardoor het makkelijker is om de 
neutrale houding in de rug te behouden bij een voorover gebogen werkhouding. 
Tevens kan men de voeten gewoon op de grond houden waardoor men ook al zittend 
mobiel is. Dit kan nuttig zijn als je een redelijk breed werkveld hebt.
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DIMENSIES WERKTAFEL
MICROSCOPIE

Dikte van het werkblad:
Een vaak terugkerend knelpunt, letterlijk en figuurlijk hier, is de totale dikte van het 
werkblad. Vaak bevindt er zich onder het werkblad nog een stabilisatiebalk of 
afwerkingslijst. Deze zorgt er echter voor dat het bijzonder lastig wordt voor 
medewerker om zich correct te positioneren aan de werktafel. Volgens ergonomische 
richtlijnen dient de totale dikte van het werkblad maximum 55 mm te bedragen.
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WERKSTOEL
MICROSCOPIE

Werkstoel:
Ook hier kan het voorwaarts geïnclineerde zitvlak een voordeel bieden. De meer 
uitgesproken open heuphoek zal immers wel toelaten dat de persoon correct gaat 
zitten aan dit werkblad.
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OVERIGE TIPS
MICROSCOPIE

• Kijk regelmatig in de verte om ogen te ontlasten

• Las micro-breaks in of zoek naar jobrotatie
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ADMINISTRATIE

- Gebrek aan beenruimte (Denk ook aan de vorige foto, maar zeker ook op deze foto)
- Werkblad onvoldoende diep => Minstens 80 cm diep (NBN-EN 527-1)
- Hoogte van het werkblad niet optimaal (Vaak ook op 90 cm, waardoor we weer in 
de bovenstaande discussie komen)
- Scherm niet instelbaar
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2.  PIPETTEREN
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AUTOMATISCH PIPETTEREN
PIPETTEREN

Integra Assist Plus:
Volgens de preventiehiërarchie, die ook beschreven staat in de Belgische wetgeving, 
dient men in de eerste plaats te trachten de belastende handeling te vermijden. Bij 
hoog repetitieve batchen doet men er dan ook goed aan om te investeren in 
automatisatie. Niet alleen zal dit ergonomisch een goede stap voorwaarts betekenen 
maar de kans dat ook nog de 200ste handeling correct is vergroot gevoelig.
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ELEKTRONISCH PIPETTEREN
PIPETTEREN

ThermoFisher E1-ClipTip E1-ClipTip & Sartorius Picus
- Duimbediening of wijsvingerbediening
- Instelbaarheid vingersteun en/of bedieningsknoppen (zie E1) => Bij een goede 
instelbaarheid kan je met beide handen pipetteren
- Koppelingssysteem van de tips => Bij sommige systemen moet men de tip echt 
aanduwen, terwijl bij andere systemen de tip er gewoon in klikt.
- Automatische tipejectie
- Comfortabele handgrip
- Totale gewicht van de pipet
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ELEKTRONISCH PIPETTEREN
PIPETTEREN

VistaLab Ovation Pipette:
Ook alternatieve vormen van pipetten kunnen overwogen worden. Met deze Ovation
Pipette van VistaLab zou de arm minder hoog gelift moeten worden en zou de 
duimbediening beter bereikbaar zijn.
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MANUEEL PIPETTEREN
PIPETTEREN

ThermoFisher Finnpipette F1 & Integra Evolve
- Drukkracht bediening (Bij Integra Evolve kan de veer, die deze druk regelt, eenvoudig 
vervangen worden naar eigen voorkeur)
- Positionering van de vingersteun => Met deze instelbaarheid kan je met beide 
handen pipetteren
- Automatische tipejectie
- Eenvoudige volumesetting
- Comfortabele handgrip
- Totale gewicht van de pipet
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ONDERSTEUNING VAN DE ARMEN
PIPETTEREN

The University of British Columbia

Hoogte van de werktafel:
Door de relatieve hoogte ten opzichte van de tafel aan te passen kan je de armen 
meer ondersteuning bieden. Dit zal niet alleen de spieren in nek en schouders 
ontlasten, maar dit zal ook ten goede komen van de kwaliteit van de handeling. Met 
ondersteuning is het immers eenvoudiger om de pipettip correct te richten (diepte, 
inclinatie, …).

Bijkomende kussentje (cfr. microscoop):
Net zoals bij de microscoop zou een kussentje voorzien kunnen worden. Het werk is 
evenwel veel dynamischer, waardoor een kussentje minder effectief is. Er kan 
eventueel geopteerd worden voor een meer dynamische ondersteuning (zie volgende 
slide).
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ONDERSTEUNING VAN DE ARMEN
PIPETTEREN

Werktafel voor een horlogemaker:
Een horlogemaker moet heel precieze en fijne handelingen uitvoeren, waarbij een 
perfect zicht op het werkstuk belangrijk is. Hij zal er dan ook voor kiezen om de tafel 
relatief hoog te positioneren om overmatige nekflectie te vermijden. Om de 
schouder- en nekmusculatuur niet te veel te belasten zijn er inclineerbare 
armsteunen in de werktafel geïntegreerd. Dergelijke opstelling kan ook overwogen 
worden bij pipeteerwerk.
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ONDERSTEUNING VAN DE ONDERARM
PIPETTEREN

Armon Edero:
Dergelijke 3D-ondersteuning werkt voornamelijk goed bij laag dynamisch werk (bv. de 
secundaire hand van de tandarts). De gebruiker heeft de mogelijkheid om de positie 
van de arm aan te passen en toch overal steun te ondervinden. Bij zeer dynamisch 
werk zal het hulpmiddel echter zeer storend werken.
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OVERIGE TIPS
PIPETTEREN

• Wissel de bedieningshand af

• Beperk de hoogte van de tip-containers, recipiënten, …

• Las micro-breaks in of zoek naar jobrotatie
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GROTERE VOLUMES
PIPETTEREN

Grotere volumes:
1. Diameter/lengte van de pipet: Een kortere pipet met een grotere diameter zal de 
nauwkeurigheid van de meting verminderen, maar de ergonomische omstandigheden 
zullen wel gevoelig verbeteren.
2. Pipetcontroler: Bij een pipet-controler, die zich in het verlengde van de pipet 
bevindt, zal men de arm beduidend hoger moeten heffen. Andere pipet-controller 
(bv. Drummond Scientific Portable Pipet-Aid XL Pipette Controller) zorgen  door hun 
specifieke vorm er voor dat de arm beduidend minder hoog getild moet worden.
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ANTI-VERMOEIDHEIDSMAT
PIPETTEREN

Notrax Autoclaveable Bubble Mat
Het pipetteren wordt vaak staand uitgevoerd, wat voor de nodige problemen in de 
onderste ledematen en de rug kan zorgen. Het vermoeide, pijnlijke gevoel in de 
spieren kan verklaard worden door de bemoeilijkte circulatie door de statische 
spanning van deze spieren. De continue contractie duwt immers de kleine 
bloedbanen dicht.
In de eerste plaats dient er gekeken te worden of deze activiteit niet zittend kan 
uitgevoerd worden of regelmatig afgewisseld kan worden met zittend werk. Wanneer 
dit echter niet mogelijk is, kan een anti-vermoeidheidsmat overwogen worden. Door 
de malse structuur van dergelijke matten doorbreekt men de statische belasting van 
de spieren. Men creëert microbeweging met de betrokken spieren, waardoor de 
circulatie weer gestimuleerd wordt. Het is zeer belangrijk dat dergelijke mat op maat 
van uw laboratorium is. Naast de ergonomische werking dient ze bijvoorbeeld ook te 
passen binnen jullie hygiëneplan. Daarvoor is het zeer nuttig een gespecialiseerde 
firma hiervoor uit te nodigen en dergelijke mat ook eens op proef te nemen.
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