


Multidisciplinair ergonomisch 
ontwerp ziekenhuisbalie

Op papier en in ‘t karton

Filip Buckens Preventiedienst UZG



 Revalidatie Verpleegkundige

 Ergonoom Preventiedienst UZ Gent

 Coördinator Manutentieteam UZ Gent

 Bestuurslid VerV, beroepsvereniging voor ergonomie

 Voorzitter ‘werkgroep zorg’ VerV

Buckens Filip

PRENNE JUNI 2021
3 /



 Zorgverleners

 Beeldschermwerkers

 Technische en ondersteunende diensten

Doelgroepen
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 Praktijk

 Theorie

 Compromis

 To do’s

Inhoud
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Beleid 



Beleid

Beleidsnota - Flow - Budget

Bedrijfsbezoeken

Beeldschermwerkpostanalyses

Re-integratiebeleid

Aanpassingen medische reden

Aanpassingen ergonomische reden

E-learning

Opleiding beeldschermwerk

Raamcontracten meubilair

Catalogus beeldschermwerk(hulpmiddelen)

Testmateriaal
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DOELSTELLING

Het optimaliseren van de 

beeldschermwerkplek

Voorkomen of verminderen 

van lichamelijke klachten

N8-03-radical_ergonomics.wmv
N8-03-radical_ergonomics.wmv


Praktijk



Praktijk - vaststellingen
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Klein werkblad

Dichtbij scherm

Zittende MW vs staande cliënt

Continu zitten

Weinig beenruimte

Dikke werkbladen

Agressie 

Torsie nek en rug

Grote reikafstanden



Praktijk - vaststellingen

Diverse functies
Infobalie

Inschrijvingsbalie

Ontvangstbalie

Afhaalbalie 

…

Contact met cliënt
Mobiliteitsbeperkingen 

Rolstoelgebruikers

Kinderen

Visusstoornissen

…
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Theorie



Theorie – richtlijnen, normen, wetgeving

Europese richtlijnen beeldschermwerk

KB 1993 werken met beeldschermapparatuur

Welzijnswet 4 aug 1996

Ergonomiesite
Beeldschermwerk

Inrichting kantoor

Langdurig zitten

VerV.be
Praktijkrichtlijnen kantoor

Intranet UZ Gent
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Praktijkrichtlijnen kantoor VerV

PRENNE JUNI 202114 /



PRENNE JUNI 202115 /



Zit-zit = langdurig zitten

Goed voor inschrijvingsbalie, consultatie

Voldoende hoog werkblad voor rolstoelgebruiker

Afhankelijk medewerker/ cliënt

Verhoogde vloer: valgevaar

Bereikbaarheid voor medewerkers met rolstoel

Te hoog voor kinderen, rolstoelgebruikers, ..

Idem kinderen, rolstoelgebruikers

Hoge pomp: op en af stoel

Idem kinderen, rolstoelgebruikers

Altijd staan

Goed voor afhaalbalie, infobalie
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Geven en nemen 

Comfort beeldschermmedewerker
Opstelling beeldscherm

Reikafstand

Zichtbaarheid 

Comfort cliënten
Hoogte werkvlak rolstoelgebruiker

Beenruimte rolwagen

Beperkte reikafstand cliënt

Combi-balie = tegemoetkoming

Onthaalmedewerker zitten en staan
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Voorbeelden



Voorbeelden

19 / PRENNE JUNI 2021



PRENNE JUNI 202120 /

Voorbeelden
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Voorbeelden
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Voorbeelden
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Voorbeelden
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Voorbeelden



Compromis



Alternatieve oplossingen

Niet ideaal

Beperkter werkvlak

Mogelijkheid zit – staan

Geen infrastructurele 
aanpassingen

Beperkte steunname

Duur totaalplaatje
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Alternatieve

oplossingen



Compromis - Uitdaging

Ergonomische aspecten

Beperken reikafstand

Standaardmeubilair zit-sta

Herinzetbaar – modulair

Look&feel

Onderhoudsvriendelijk

Infectiepreventie (Covid ea)

Welzijn en gezondheid

Privacy 

Brandveiligheid

Gebruiksgemak

Rolstoelgebruiker

Visusstoornissen

Vallende krukken/wandelstok

Multifunctioneel

Schrijf/werkblad klanten

Bescherming: Agressie 
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Compromis - Participanten

Dienst Preventie 

Ergonoom 

Consulenten ergonomie

(Binnenhuis)architecten

Gebruikers

Ervaringsdeskundigen 
(personen met handicap)

Patiënt veiligheid en 
administratie

Facility management bouw

Staf- en beleidsadviseur

Schoonmaak 

Infectiepreventie 

Low vision

Dienst gebouwen en 
infrastructuur
ateliers  bouw 

afwerking bouw
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Compromis - Stappenplan

Op papier

Ruwe schets

1 zit-sta werkpost 
en 1 zit werkpost voor 
rolstoelgebruikers

Plaats voor printer (ea)
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Compromis - Stappenplan

In karton

Proefopstelling in leslokaal 
ergonomie

Eerste feedback van 
medewerkers
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Compromis - Stappenplan

Concept in hout

Na input diverse 
participanten

Test met rolstoelgebruikers -
ervaringsdeskundigen
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Compromis - Stappenplan

Proefopstelling op RX

 Lichte aanpassingen

 2 zit-sta werkposten

 2 maanden operationeel

 Feedback medewerkers
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Compromis - Stappenplan

Uitvoering op RX
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Compromis - Stappenplan

Basis als suggestie voor 
andere doelgroepen

Goederenontvangst

Renovatieprojecten 
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Compromis - Stappenplan

Bijkomende aanpassingen

 Afwerking zijkanten

 Plaatsen van krukken-
wandelstok houders

 Dunner front met 
steunpanelen

 Look&feel

 Kabel(goot)

 Tussenconsole aanpassen 
volgens noden

 Design verder uitwerken
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To do’s



To do’s: beleidsvisie onthaal (in kader van nieuwbouw)

Oplijsten soorten balies: 

Onthaalbalie 

Afhaalbalie

Pre-opname balie

Verpleegbalie 

Aanmeldzuilen

Kassa 

Infobalie

Infozuil 

zelfbedieningszuilen

Bemand vs onbemand

Rolstoelvriendelijk 

Rekening houdend met 
visusstoornissen

Herkenbaar en duidelijk

Gebruiksvriendelijk 

Inplanting 

Alternatief bij defecten

Ergonomische aspecten
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Besluit

Na een testperiode kon het definitieve ontwerp naar de 

aannemer. ‘Door de vlotte en fijne samenwerking met 

Infrastructuur en Ergonomie kan onze balie een voorbeeld 

zijn voor meer toegankelijke en ergonomische infrastructuur 

in ons ziekenhuis’ 

(Maja Hecimovic, adjunct-hoofdverpleegkundige Radiologie)



Functie

Afdeling of dienst

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10  |  B 9000 Gent

T +32 (0)9 332 21 11

E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op

FILIP BUCKENS
Ergonoom

Preventiedienst

http://www.facebook.com/uzgent
http://www.facebook.com/uzgent
http://www.twitter.com/uzgent
http://www.twitter.com/uzgent
http://www.uzgent.be/
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