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Voorstelling Mark Hautekiet

• Lic. Motorische revalidatie en kinesitherapie

• Certificaat ergonomie en arbeidskunde

• Wetenschappelijk medewerker Laboratorium Ergonomie 

KULeuven

• Preventieadviseur ergonomie Provikmo (Liantis)

• Directeur woonzorgcentrum Mater Dei

• Preventieadviseur ergonomie Attentia
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Voorstelling WZC
• Woonzorgcentrum 100 bewoners

• Dagverzorgingscentrum 15 gebruikers

• Alleenstaande vzw

• Aangesloten bij Zorgnet-Icuro

• 105 medewerkers

• 70 vrijwilligers

• Gelegen in het landelijke Pajottenland in een oude 

infrastructuur

• Nieuwbouwplannen zijn goedgekeurd
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Directie  - thema’s

GDPR

Preventie

Kwaliteitshandboek

Woonzorg

Medicatie

Personeelsbeleid

Boekhouding Facturatie

IT

Gebouwbeheer

Technieken

Wagenpark Audits
Omgeving

Communicatie

Aankoop

Bestuur/beleid

IFIC

BelRai
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Directie  - contacten

Agentschap 

Zorg en 

Gezondheid

Families 

en 

bezoekers

Brandweer

FOD WASO

Sociaal secretariaat

Keuringsdiensten

Externe techniekers Bedrijfsrevisor

IT-bedrijf

Externe 

preventiedienst

Lokaal bestuur

Koepels Apotheker

Medewerkers

Bewoners en 

gebruikers

Vrijwilligers

ZiekenhuisThuiszorg

Bestuur
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● Op 38 uur

● Beperkte staf

● Toenemend aantal

taken/administratie

● Steeds bewijzen en

verantwoorden…

Directie
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En wat met ergonomie ?
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En wat met ergonomie ?

• Medewerkers zijn de belangrijkste 

basis voor een goede werking

• Zorg ervoor dat je een 

aantrekkelijke werkgever bent

• Zorg voor een doordacht 

retentiebeleid

• Respect is een mooie basis 

hiervoor.

• Wederzijds respect voor alle 

personeelsleden en voor iedereen 

die met de organisatie in contact 

komt.
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Ergonomie is respect

Ergonomie is het aanpassen van de omgeving aan de 
mens. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. 
Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is 
vooral gekend in werksituaties. 

Ergonomie staat daarbij voor gezond en efficiënt 
werken. Bij het ontwerpen speelt vooral 
gebruiksgemak en comfort een rol.
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Gevolgen van een ergonomiebeleid

• Gerespecteerde medewerkers

• Tevreden medewerkers

• Minder lichaamsklachten

• Minder afwezigheden

• Weinig verloop van medewerkers

• Minder advertentie- en opleidingskosten

• Meer continuïteit in de werking

• = ruimte voor investering
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Visie op ergonomie

• Uitgeschreven en doorsproken visie

• Integratie van ergonomie in 

aankoopbeleid

• Integratie van ergonomie in 

opleidingsbeleid

• Duidelijk engagement naar de 

bewoners en de medewerkers
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Ergonomische peilers

ERGONOMIE
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Infrastructuur
• Hoog-laagbedden 

• Ergonomische relaxen + juiste wielen

• Poetskarren + poetssysteem zonder boenen

• Medicatiekarren

• Tilliften + individuele tildoeken

• Glijzeilen

• Badliften

• Beeldschermen + laptops

• Kantoorstoelen

• Aangepaste werkposten

• Tafels en stoelen

Jaarlijks 

investeringsplan

• Uitrusting keuken

• Vaatwasser

• Karren

• Bus met lift
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Infrastructuur

• Wat met software-ergonomie ?
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Organisatie

• Taakverdeling (indien nodig 2 personen)

• Verplaatsingsprotocol (geïntegreerd in zorgdossier)

• Protocol voor verplaatsingen dagverzorging

• Opvolging verplaatsingsprotocol door kinesitherapeuten

• Adviezen inwinnen via werkgroep preventie

• Risicoanalyse Sobane voor het stellen van prioriteiten
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Opleiding

• Coaching op de vloer voor de beeldschermwerkers

• Opleiding ergonomisch werken (fysieke belasting)

• Verplaatsingstechnieken aan het bed

• Verplaatsingstechnieken met behulp van hulpmiddelen

• Korte theoretische inleiding

▪ Wat willen we  bereiken ?

▪ Hoe kunnen we dit bereiken ?

• Praktische oefeningen zo kort mogelijk bij de realiteit
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Opleiding ergonomie

• Voor alle nieuwe medewerkers(naast brand, evacuatie, 

handhygiëne, dementie, zorgprogramma,…)

• Zo snel mogelijk de basis inclusief het doorgeven van 

de grenzen

• Geen vrijblijvend beleid, iedereen dient protocollen te 

volgen

• Vervolgens bijkomende opleidingen in functie van de 

taken

• Steeds relatief korte opleidingen in kleine groepjes
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Aanpak nieuwbouw

• Plan van eisen voor de kandidaat architecten

• Nadenken over hoe we willen werken

▪ Welk soort huis willen we creëren?

▪ Hoe zien we de logistiek in het huis

▪ Welke belevingen willen we creëren.

▪ Aangepast aan de doelgroep (bv. Kleinschalig 

genormaliseerd wonen voor personen met dementie)

• Een goed luisterende architect ontwerpt 
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Nieuwbouw
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Nieuwbouw
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Aanpak nieuwbouw

Efficiëntie

Aangepast aan de bewoner

Time is money… (?)

Inzetten op juiste 

prikkels

Vermijden van 

foute prikkels
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Conclusie

• Overtuig directies dat medewerkers essentieel 

zijn

• Laat alle medewerkers in optimale 

omstandigheden werken

• Dit kan enkel door ergonomie te integreren in 

het beleid



Bedankt!

www.attentia.be

linkedin.com/company/attentia ● facebook.com/AttentiaGroup ● twitter.com/attentianl

http://www.attentia.be/
http://linkedin.com/company/attentia
http://facebook.com/AttentiaGroup
http://twitter.com/attentianl

