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EffEctEn op dE gEzondhEid
Door zware of langdurige lichamelijke arbeid 
(een combinatie van houding, beweging en 
krachtuitoefening) kan schade aan het lichaam 
ontstaan: in het bijzonder aan spieren, gewrichten 
en pezen. Dit kan leiden tot klachten aan rug, 
nek, schouder(s), knieën en armen. Soms gaat 
het om acute overbelasting, bij het afmonteren 
van kasten en panelen moet je dan bijvoorbeeld 
denken aan het verdraaien van de rug, wanneer 
je er net niet bij kan. Er kan ook sprake zijn van 
chronische overbelasting, bijvoorbeeld door 
het lichaam gedurende langere tijd bloot te  
stellen aan een bepaalde belasting. Hierdoor 
kunnen uiteindelijk klachten ontstaan als spier- 
of peesontstekingen en spierbeschadigingen  
of gewrichtsklachten. Eerst is dit te merken 
door vermoeidheidsklachten, als deze langere 
tijd aanhouden kunnen er ook pijnklachten  
ontstaan. Uiteindelijk kan dit leiden tot ziekte-
verzuim. Denk hierbij bijvoorbeeld aan knie-
klachten door het veelvuldig en langdurig werken 
op de knieën, zonder goede hulpmiddelen.

Niet alleen de werkhouding speelt een rol bij 
het ontstaan van gezondheidsklachten, maar 
ook individu- en werkgebonden factoren, zoals 
leeftijd, geslacht, klimaat, werkdruk, enzovoorts 
hebben invloed.

tips
 Vermijd het langdurig staan op een oneffen 

grond. Ga niet op de kabels staan, leg ze aan 
de kant of leg iets op de grond om het gebied 
te egaliseren.

 Vermijd zoveel mogelijk het werken in  
gedraaide houdingen. Denk hieraan en ver-
plaats je benen liever een paar keer meer.

 Ga dicht bij de kast of het paneel staan. Hier-
door hoef je niet voorover gebogen te staan.

 Zorg voor een goede werkplekverlichting. 
Het werken in een slecht verlichte ruimte is 
erg vermoeiend wanneer je onderdelen en 
coderingen moeilijk kunt zien. Ook ben je eer-
der geneigd in een slechte houding te werken.

 Vermijd het op de tenen staan of het vaak 
met de schouders omhoog werken (haal 
eventueel het voorbeeld over het optillen 
van de ellebogen aan). Dit kan door kleine op-
stapjes te gebruiken, bijvoorbeeld een trap 
van 3 á 4 treden. Voor een stabielere houding 
is het beter als deze trap brede treden heeft.

 Werk niet te lang achtereen in een geknielde 
of gehurkte houding. Beter is dan om te 
gaan zitten op een trolley of op bijvoorbeeld 
een gereedschapskist (leg er dan wel iets 
zachts op).

 Kun je niet zitten en moet je knielen, gebruik 
dan een bijvoorbeeld een vloermat of knie-
beschermers. Kniebeschermers kunnen 
over de overall (zoals bij een stratenmaker) 
of geïntegreerd in de overall gedragen  
worden. Is dit niet voorhanden gebruik dan 
iets zacht om de knieën te steunen.

 Belastende houdingen worden nog zwaarder 
als er krachten uitgeoefend moeten worden. 
Gebruik daarom de flexibele kabel, deze kan 
met minder kracht gebogen worden.

 Bedenk van tevoren welke hulpmiddelen  
er nodig zijn en zorg dat ze op het werk aan-
wezig zijn. Overleg eventueel met je leiding-
gevende of de werkvoorbereider.

 Wilt u meer weten over veilig en gezond 
werken? Meld u dan aan op  
www.ii-mensenwerk.nl.

 Een laatste tip: Denk aan je lichaam. Forceer 
niets. Neem even de tijd om na te gaan hoe je 
de werkzaamheden het best kunt uitvoeren.

Voor mEEr informatiE
 Kijk in Het Blauwe Boekje, hoofdstuk 3.6 

(Tillen, houding en beweging).
 Kijk ook in Het Blauwe Boekje voor de  

werk risico-analyses, bijvoorbeeld 5.12,  
5.13 en 5.14.

 En kijk op de site: www.ii-mensenwerk.nl.  
Op deze site staan ook hulpmiddelen voor 
andere fysiek zware werkzaamheden.

VErVolg

afmontagE kastEn En panElEn 
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tips Voor hEt houdEn Van  
dEzE toolboxmEEting
Het spreken voor een groep is niet eenvoudig. 
Sommigen gaat dit gemakkelijk af, maar  
anderen vinden dit bijzonder lastig. Hierbij  
geven wij enige tips voor het houden van  
deze toolboxmeeting.

VoorbErEiding
 Bereid je altijd goed voor door de achter-

grondinformatie voor de presentator die  
bij de toolboxmeeting hoort door te nemen. 
Lees zo mogelijk ook de informatie onder 
het kopje ‘meer informatie’.

 Voorkom dat medewerkers te laat komen 
door duidelijk de aanvangstijd door te  
geven. Spreek mensen erop aan als ze te  
laat komen.

 Het onderwerp van de toolbox moet  
aansluiten bij de werkzaamheden die  
worden uitgevoerd. Houd de toolbox  
over het afmonteren van kasten en panelen 
daarom bij voorkeur op de dag dat hiermee 
wordt begonnen.

tijdstip En tijdsduur
 Het beste is om de toolboxmeetings te  

plannen op een tijdstip dat de medewerkers 
nog niet vermoeid zijn. Bijvoorbeeld aan het  
begin van de dag.

 Houd de toolboxmeeting niet langer dan  
15 minuten. Beter 2 toolboxmeetings van  
elk 15 minuten dan 1 lange toolboxmeeting 
van 45 minuten.

dE ruimtE waar jE  
dE prEsEntatiE gEEft

 Kies een ruimte die groot genoeg is en waar 
iedereen kan zitten.

 Zorg ervoor dat je geen verstoring hebt  
van lawaaiige werkzaamheden. Maak  
hierover zonodig afspraken met andere  
(onder)aannemers.

 Zet de stoelen zo neer dat je oogcontact  
kan hebben met alle medewerkers.

dE maniEr Van prEsEntErEn
 Lees de presentatie niet letterlijk voor. Maar 

vertel het zoveel mogelijk in je eigen woorden.
 Je kunt gebruik maken van de PowerPoint 

presentatie of de handout.
 Probeer de toolboxmeeting wat interactief 

te maken door medewerkers eens wat vragen 
te stellen over hoe zij bepaalde zaken in de 
praktijk ervaren.

 Blijf niet zitten, ga staan voor de groep en 
kijk de mensen aan.

 Vraag of de medewerkers de mobiele  
telefoons willen uitzetten.

 Vraag medewerkers niet te roken in de ruimte.

oVErzicht hulpmiddElEn

VErVolg
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Monteurs trolley Vloermat
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opbouw Van dE toolboxmEEting
Bouw je toolboxmeeting als volgt op:

 Reik direct de handout uit als je geen  
gebruik maakt van de PowerPoint presen-
tatie. Gebruik je de PowerPoint presentatie, 
reik de handout dan uit aan het eind van  
de presentatie.

 Begin met een inleiding van maximaal  
1 minuut, waarin je vertelt wat het onder-
werp is en de verschillende aspecten  
(problemen en tips).

 Geef tijdens de inleiding ook aan op welk mo-
ment de medewerkers vragen kunnen stellen: 
aan het eind of tijdens de toolboxmeeting.

 Houd je praatje waarin je in detail ingaat op 
de verschillende onderwerpen die zijn ge-
noemd tijdens de inleiding. De ‘achter-
grondinformatie voor de presentator’ is 
hierbij een leidraad, wil je meer vertellen 
dan kan dat natuurlijk.

 Demonstreer de hulpmiddelen en vertel 
waar deze verkrijgbaar zijn. Wellicht zijn er 
al medewerkers met ervaring in het gebruik 

van de hulpmiddelen. Laat deze personen 
eventueel het hulpmiddel demonstreren. 
Demonstreer eventueel ook het verschil 
tussen een flexibele kabel en een niet  
flexibele kabel.

 Geef een korte samenvatting aan het eind, 
waarin je aangeeft wat je hebt behandeld.

 Geef de gelegenheid aan de medewerkers 
om vragen te stellen. Heb je geen antwoord 
op de vragen? Geef dan aan wanneer je erop 
terugkomt, bijvoorbeeld bij de volgende 
toolboxmeeting. Noteer de vraag / vragen 
en win daarover informatie in. Je kunt hier-
voor de preventiemedewerker of Arbo-
functionaris raadplegen.

 Bedank de medewerkers voor hun  
aanwezigheid.

 Laat alle aanwezigen de presentielijst teke-
nen. Je weet dan welke medewerkers de 
presentatie niet hebben kunnen bijwonen, 
bijvoorbeeld omdat ze een vrije dag heb-
ben. Eventueel kun je de presentatie voor 
deze medewerkers later herhalen.

VErVolg
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Kijk voor meer informatie op www.ii-mensenwerk.nl


