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Wie ben ik?

▪ Verpleegkundig coördinator pediatrisch pijnbeleid UZG

▪ Ergonoom

▪ VerV werkgroep zorg

▪ Freelance docent en advies (ErgoMan)

▪ Operationele ondersteuning wetenschappelijk onderzoek



Waar gaat het over?

Wat cijfermateriaal
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Procentuele verdeling arbeidsongevallen



Zelfzorg



Wat is zelfzorg?
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Wat is zelfzorg? (2)

▪ Minder zitten, meer bewegen

▪ Gezonde voeding

▪ Gezond gewicht

▪ Stoppen met roken

▪ Voldoende rust & slaap

▪ Structuur

▪ Balans 

▪ Een veilige omgeving

▪ Buitenlucht

▪ Lief zijn voor jezelf

▪ Geborgenheid
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Bewust omgaan met lichaam en geest

▪ Ken je mogelijkheden, grenzen & beperkingen

▪ Leer je lichaam te voelen

▪ Sta stil bij jezelf
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Sporten of bewegen?

▪ Haalbare doelstellingen, kleine stapjes

▪ Tijd vrij maken - Korte momenten

▪ Gedoseerd bewegen

▪ Eigen fysiologische krommingen respecteren

▪ Beschermingsfactor inbouwen

▪ Verantwoorde uitgangshouding

▪ Roep de hulp in van een beweegcoach





Zorg voor een goede lichamelijke conditie

BASISPRINCIPES 201817 /



Slaap & pijn

▪ Pijn kan het moeilijk maken om te slapen

▪ Maar slaap kan ook invloed hebben op pijn

50% van de mensen met slapeloosheid ontwikkelt 

aanhoudende pijn

▪ Slecht slapen is een belangrijke risicofactor voor het 

ontwikkelen van chronische pijn

▪ De kwaliteit van uw slaap kan ook van invloed zijn op 

dagelijkse veranderingen van de pijnsymptomen

▪ Recent onderzoek toont aan dat patiënten die succesvol 

hun slaap verbeteren gunstigere pijnresultaten hebben

▪ Het kan nuttig zijn om strategieën voor slaapverbetering 

toe te voegen aan het persoonlijke herstelplan



Slaap & pijn

▪ Onderneem actie

▪ Denk aan de invloed van licht en geluid

▪ Maak je hoofd leeg

▪ Streef naar regelmaat

▪ Zorg voor een goed bedsysteem

▪ Mogelijkheid tot voldoende beweging

▪ Goede ondersteuning van het volledige lichaam

▪ Ventilatie



Doelgroepen
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De implementatie van ergonomie

Vereist gedragenheid
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▪ Risico analyse

▪ Vorming & training

▪ Opvolging 

▪ Hulpmiddelen



Kantoormedewerkers







Wisselwerken
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Wisselwerken voor dummies
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Wisselwerken voor dummies
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Medewerkers uit de industrie 

technische omgevingen
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Waar situeren zich de mogelijke risico’s?
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1. Tillen, dragen en houden van lasten

2. Trekken en duwen

3. Repetitief werken

4. Verplaatsen van personen

5. Werken met beeldschermen

6. Werken in ongunstige houdingen

7. Staand werken

8. Zittend werken

9. Energetisch belastend werken

10. Geknield en gehurkt werken

11. Cognitieve en mentale belasting

12. Omgevingsfactoren (lawaai, verlichting, klimaat, trillingen)
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Zorgverleners
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“Gezonde medewerker,
gezonde zorg”

▪ Verminderen/ vermijden van 
klachten van het 
bewegingsstelsel 

▪ Verminderen van werk 
gerelateerd ziekteverzuim en 
arbeidsongevallen 

▪ Medewerkers creatief laten 
omgaan met basishoudingen 
en principes bij het verplaatsen 
van personen en lasten

▪ Zo veilig en comfortabel 
mogelijk verplaatsingen 
uitvoeren in verschillende 
situaties



Basishoudingen en principes

▪ Stabiele rechtopstaande houding

▪ Vermijd topzwaar staan

▪ Neem steunpunten

▪ Hou rekening met de spontane verplaatsing

▪ Laat de hulpvrager meehelpen de minste hulp is waardevol

▪ Laat het dynamische het statische overwinnen

▪ Werk steeds met de 3 neuzen in dezelfde richting

▪ Gebruik je lichaamsgewicht om een gewicht te verplaatsen

▪ Werk met opbouwende kracht, geen bruuske bewegingen!

▪ Bereid uw spieren voor

../../../Algemeen -PP- Linken- doc/Linken algemeen/Pressions lombaires.exe
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Praktijkrichtlijn

▪ Aanbevelingen tot gebruik van 

specifieke verplaatsingshulpmiddelen

▪ Bepalen van minimum voorwaarden 

ergonomisch werken in de zorg



VOETTEKST42 /

5 principes 

Consensus

Instellingen 
(ZH, WZC, thuiszorg, 
gehandicaptenzorg)

Preventiediensten

Opleidingscentra



Principe 1   vijf mobiliteitsklassen 

A: volledig actief, doet alle verplaatsingen zelfstandig.

B: actief, kan met een hulpmiddel of na instructie zichzelf 
verplaatsen.

C: beperkt matig actief, hulp nodig bij verplaatsen, 
heeft zitbalans en een stafunctie.

D: half passief, hulp nodig bij verplaatsingen en heeft wel 
zitbalans, maar geen stafunctie meer. Een restkracht in armen 
en/of benen is aanwezig.

E: volledig passieve zorgvrager. Geen kracht meer in armen en 
benen, ontbreken van zitbalans, hoogstens nog hoofdcontrole 



Principe 2 Het gebruik van een glijzeil

Wanneer de zorgverlener moet overgaan tot aanbieden van hulp bij 
het verplaatsen in bed, dan is een glijzeil en trage startbeweging bij 
uitvoering steeds vereist. Bij een zorgvrager vanaf mobiliteitsklasse 
C is de medewerking vaak onvoldoende, zelfs na activatie van de 
zorgvrager met inzetten van de eigen beenkracht en gebruik van 
de optrekbeugel. 
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Principe 3 tilliften 

Wanneer extra hulp nodig is bij verplaatsingen van 
bed naar zit en omgekeerd, is ondersteuning van 
een tillift vereist. Een actieve tillift versterkt de 
medewerking van de persoon. Wanneer dit niet meer 
mogelijk is, tilt een passieve tillift of plafondlift de 
passieve zorgvrager volledig op.



Principe 4 hoog-laag voorzieningen

Verzorging gaat vaak gepaard met statische houdingen. 
Deze worden snel vermoeiend. Een rechtstaande werkhouding kan 
men langer volhouden. Daarom is een elektrisch hoog-laag bed 
standaard noodzakelijk in de zorgsector. Een verstelbare omgeving 
zoals hoog-laag bad, hoog-laag douchestoel en hoog-laag 
zitvoorziening, ... 

laten ook toe dat randtaken in optimale houding gebeuren. 



Principe 5 VerV tilthermometer

Het verminderen van de fysieke belasting in de zorg 
gebeurt stap per stap. Om te evalueren in hoeverre 
men reeds beantwoordt aan deze principes, geeft de 
VerV Tilthermometer een snel overzicht. In functie 
van de mobiliteitsklasse wordt per deeltaak bekeken 
of het vereiste hulpmiddel aanwezig is.
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Andere principes…

Glijkous
Belasting verminderen bij aantrekken van steunkousen 
door gebruik van aangepast hulpmiddel

Rollend materiaal - karren
▪ Lopen de wielen soepel?

▪ Is de diameter van de wielen meer dan 12 cm?

▪ Is het gewicht minder dan 300 kg?

▪ Is de ondergrond vlak, hard en horizontaal

▪ Zijn er drempels afwezig?

▪ Zijn handvatten instelbaar?

→ 6 x ja = een veilige werkbelasting 



Maar ook thuis …















Nood aan bijkomende informatie ?





Inspirerende literatuur (1)



Inspirerende literatuur (2)



▪ https://www.gezondleven.be/

▪ https://www.verv.be/

▪ https://gezondsporten.be/

Inspirerende websites

http://www.medischehypnose.nl/
http://www.medischehypnose.nl/
http://www.medischehypnose.nl/


Inspirerende websites (2)

https://www.retrainpain.org/nederlands

Vrij toegankelijke online pijneducatie, 

gericht naar patiënten met chronische pijn.

De informatie wordt visueel gebracht in beknopte modules.

Beschikbaar in meer dan 20 talen

https://www.retrainpain.org/nederlands



