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Arbocatalogus
met daarin: Praktijkrichtijnen Fysieke Belasting



Praktijkrichtlijnen Fysieke 
Belasting
� Geven aan wanner fysieke belasting over gaat in fysieke 

overbelasting 

� Voor alle ziekenhuismedewerkers

� Arbeidsinspectie gebruikt ze

� … voor jouw lijf!
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� … voor jouw lijf!



























Hoe voer je die Praktijkrichtlijnen 
Fysieke Belasting in? 

� Via ErgoCoaches?

� Via de Voila methode?
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� Beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen?  



� Teamleden met speciaal aandachtsveld

� De naam ’coach’ geeft aan dat het hier gaat om iemand die 
collega’s ondersteunt, begeleidt en de aandacht  voor fysieke 
belasting “warm houdt”.
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belasting “warm houdt”.

� samen met het team bekijken hoe bepaalde handelingen en 
werkzaamheden minder belastend of zelfs voorkomen kunnen 
worden.

� Nu ongeveer 13.000 geregisteerde ErgoCoaches
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Hoe voer je die Praktijkrichtlijnen 
Fysieke Belasting in? 

� Via ErgoCoaches?

� Via de Voila methode?
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… geef ruimte
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‘…. geef mensen de ruimte en de gereedschappen 
zélf aan de slag  te kunnen, stimuleer het nadenken 
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zélf aan de slag  te kunnen, stimuleer het nadenken 
over de eigen problematiek …. ‘



hoog/laag wiegen, tilliften actieve (en) passieve, nieuwe tilapparatuur, aanpassingen hoogte in verband met tillen, 
onderzoekbanken hoog/laag, verstelbare douchestoel, brancards voor dagverpleging patiënten, nieuwe rolstoelen, 

draaischijf, glijzeilen, Turner, voetenplank, zware monitoren zijn verdwenen, nieuwe verrijdbare in hoogte verstelbare 
krukken, kussens (borstvoeding) , rem op alle wiegen, afschaf van vaste couveuse (geen hoog/laag), handsteunen 

in kleine douches, andere indeling voorraadkasten, scanlabels zijn lager gehangen, groter beeldscherm, plat 
beeldscherm, infuusstandaard met vijf wielen in plaats van drie, elektrische ponsapparatuur, remmen op de 

babywiegjes, vernieuwd bureau, printer verplaatst, kopieerapparaat verplaatst, computer op goede hoogte, betere 
bureaustoel, head-set telefoon,  elektrisch ponsapparaat, in alle formulieren, worden nu standaard vier gaten 
geponst, mappen laag leggen,  minder bedden op zaal, waardoor meer werkruimte ontstaat, automatische 

Ziekenhuis Meander (Amersfoort)

ergonomische verbeteringen door Voila!)
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geponst, mappen laag leggen,  minder bedden op zaal, waardoor meer werkruimte ontstaat, automatische 
zonneschermen, nieuwe koffie/thee kannen, kast weggebroken - meer licht en ruimte, houding + instelling stoel, 

meer aandacht voor Arbo door middel van functioneringsgesprekken en klinische lessen, er is naar mijn werkplek 
gekeken door fysiotherapeut, bewustwording van fysieke zwaarte bij bepaalde handelingen, op elkaars houding 

letten, elkaar erop aanspreken, er zijn nu vier late diensten in plaats van drie, dit maakt het werken 's avonds minder 
zwaar/hectisch, meer personeel in avonddienst, aanstellen van extra ZEA, kantelbed, voetensteuntjes bij wondzorg, 

scharen worden op verzoek geslepen of vervangen, iedereen heeft oordoppen of ze worden vervangen, 
beeldschermtachograaf, er staan wat minder rolstoelen op de gang, kleinere tafels op zaal, lengte van de 

stethoscoop, verrijdbare bloeddrukmeters, vaatwasmiddel in kasten onder aanrecht in plaats van op 
schouderhoogte



Voilà, in de praktijk:

� Voilà huddles

� ± 20 minuten

� begeleiding door fysio, PZ, auditoren ?

� zonodig eerst probleembesef aankweken
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Hoe krijg je probleembesef?
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Voilà, in de praktijk:

� Voilà huddles

� ± 20 minuten

� begeleiding door fysio, PZ, auditoren ?

� zonodig eerst probleembesef aankweken

� 80-20 regel
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… 80 / 20 regel

80% van je 
collega’s zijn 

positief

20% van je 
collega’s zijn 

negatief
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Het kost je 80% van 
jouw energie om 

deze collega’s (20%)
mee te krijgen

Het kost je 20% van 
jouw energie om 

deze collega’s (80%)
mee te krijgen



Voilà, in de praktijk:

� Voilà huddles

� ± 20 minuten

� begeleiding door fysio, PZ, auditoren ?

� zonodig eerst probleembesef aankweken

� 80-20 regel
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� eerst frequenter, later minder

� AktieBlok 
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� maak concrete afspraken afspraken over 

� Wie doet 

� Wat 

� Wanneer



Meer weten over de Voilà Methode? 

� YouTube

� Zoek op ‘voila methode’
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Hoe voer je die Praktijkrichtlijnen 
Fysieke Belasting in? 

� Via ErgoCoaches?

� Via de Voila methode?
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� Beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen?  



Nieuw! Leer van elkaar! Maak filmpjes: 
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Leer van elkaar, help elkaar!
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� Leer van elkaar, help elkaar!

� Doe mee met ErgoFilm

� Kijk binnenkort op www.ergofilm

� Of stuur je filmpje nu al in via n.e.knibbe@wxs.nl



Dus:  

� Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting

� ErgoCoaches?

� Via de Voila methode?

� Help elkaar via ErgoFilm.
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� Succes en bedankt voor de aandacht! 


