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Beleidsnotitie Fysieke Belasting       

Inleiding 

Het werken in de zorg is een fysiek zwaar beroep. Met het oog op goed werkgeverschap, het 
nakomen van onze wettelijke verplichtingen en het behouden van ons personeel voor nu en 
voor de toekomst, acht Zorgcentrum St. Franciscus het van belang om goed beleid te hebben 
vastgesteld hoe zoveel mogelijk fysieke belasting kan worden voorkomen. 
 
De beleidsnotitie heeft de volgende opbouw: 

1. Oorzaken van fysieke belasting. 

2. Visie op beleid fysieke belasting. 

3. Doel en uitgangspunten beleid fysieke belasting. 

4. Praktijkrichtlijnen vanuit het Arbo convenant en ergonomische normen. 

5. Praktische uitwerking van fysieke belasting. 
 
Wat is fysieke belasting 
 
De definitie van fysieke belasting is als volgt: de door een werknemen in verband met de 
arbeid te nemen werkhouding, uit te voeren bewegingen of uit te oefenen krachten, onder 
meer bestaande uit het zitten en staan of uit het tillen, duwen, trekken, dragen of op andere 
wijze verplaatsen of ondersteunen van een of meer lasten. 

1. Oorzaken van fysieke belasting 

Fysieke belasting van medewerkers wordt veelal veroorzaakt door te zwaar tillen en het 
werken in een houding waarbij de romp meer dan 30-45 graden gebogen wordt. 
De fysieke belasting kan mechanisch of energetisch van aard zijn. 
Mechanische belasting betekent het belasten van spieren, botten of pezen.  
Energetische belasting ontstaat bij langdurig dynamisch werk zoals veel lopen, traplopen, 
duwen etc. en leidt tot algehele lichamelijke vermoeidheid. 
Belangrijke factoren bij het ontstaan van lichamelijke klachten zijn: 

 Te lang werken in dezelfde ongemakkelijke houding 

 Verkeerde werkhouding 

 Eenzijdig werk 

 Te weinig beweging 

 Slechte lichamelijke conditie 

 Stress 

 Werken onder tijdsdruk 

 Te vaak tillen 

 Te zware belasting 
Klachten aan het bewegingsapparaat worden slechts na lange tijd merkbaar, bewustwording 
en preventie zijn daarom van groot belang om problemen te voorkomen. 
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Er is vanuit lange termijn studies in de zorgsector bekend dat een goed gecoördineerde 
aanpak van fysieke belasting in eerste instantie leidt tot een daling aan klachten van het 
bewegingsapparaat, daarna op langere termijn tot daling van – met de klachten 
samenhangend – verzuim. Parallel aan de daling loopt de intensivering van het gebruik van 
hulpmiddelen. 
 
 
Argumenten voor het inzetten op beleid rondom fysieke belasting: 

1. daling van klachten van het bewegingsapparaat 
2. reductie ziekteverzuim 
3. reductie arbeidsongeschiktheid 
4. minder vermoeidheid aan het einde van de dag 
5. verbetering van de re-integratie/werkhervattingsmogelijkheden 
6. grotere kans op met plezier blijven werken op oudere leeftijd 
7. zelfredzaamheid cliënten bevorderen. 

2. Visie op beleid fysieke belasting 

St. Franciscus wil zich als een aantrekkelijke werkgever profileren. Medewerkers moeten bij 
St. Franciscus met plezier en onder goede arbeidsomstandigheden hun werk kunnen 
uitoefenen. Medewerkers worden door de Stichting gezien als professionals die een gezonde 
dosis verantwoordelijkheid aan kunnen. St. Franciscus wil een transparante organisatie voor 
haar medewerkers zijn. Dit maakt dat zij inzicht wil geven aan de medewerkers welke risico’s 
zij kunnen lopen m.b.t. veiligheid, gezondheid en welzijn en op welke wijze de organisatie dit 
tot een minimum wil beperken. 
 
Bij het opstellen van onderstaand beleid is uitgegaan van de algemeen geldende ARBO 
richtlijnen omtrent fysieke belasting, als daar zijn de Arbo-wet, Arbo besluit en de arbo-
regelgeving. 
 

3. Doel en uitgangspunten beleid fysieke belasting 

Voor alle doelgroepen binnen Zorgcentrum St. Franciscus dienen de werkplekken en 
werkzaamheden te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de wet- en regelgeving. 
   
Uitgangspunten beleid fysieke belasting: 

1. Voor de uitvoering van dit beleid is de leidinggevende verantwoordelijk. 
2. Ten aanzien van cliëntentransfers is organisatie breed een Handboek Transfers 

beschikbaar met de voorkomende transfers en de juiste wijze van uitvoering. Bij de 
uitvoering van de werkzaamheden worden keuzes gemaakt in de uitvoering op basis 
van deze protocollen. De afspraken worden vastgelegd in zorgleefplan en op de 
zorgkaart.  

3. Ter ondersteuning van de (cliënten)transfers en tilhandelingen wordt organisatie 
breed gekozen voor een eenduidige aanschaf van hulpmiddelen toegespitst op de 
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werkplek. Dit heeft voordelen in schaalgrootte bij inkoop, onderhoud en 
onderhoudscontracten tav de hulpmiddelen, uitwisseling van materialen en 
eenduidige instructie over het omgaan met de materialen 

4. De organisatie heeft een stimulerend imago in het ondersteunen van ergonomisch 
werken en de daarbij gepaard gaande veranderingen in handelwijze en 
gedragsverandering die behoort te worden ingezet. 

5. Fysieke belasting blijft binnen de grenzen van de praktijkrichtlijnen uit het arbo-
convenant. 
 

Het preventieve beleid bestaat grotendeels uit de volgende onderdelen: 
1. Voorlichting (bij introductie van nieuwe medewerkers in dienst en door leveranciers 

bij gebruik nieuwe til en transfermiddelen) 
2. Voorlichting aan (nieuwe) cliënten omtrent gebruik van til en transfermiddelen; 
3. Eenduidig gebruik en aanschaf van til en transfermiddelen; 
4. Coaching & advies via ergocoaches; 
5. Scholing. 

 
Ad. 1 Voorlichting aan medewerkers 
Preventie start bij het verstrekken van voorlichting omtrent het juist gebruiken van til en 
transfers bij indiensttreding van nieuwe medewerkers.  
 
Ad.2 Voorlichting aan cliënten 
Cliënten en familie moeten ook weten welke til- en transfermiddelen wij binnen onze 
organisatie gebruiken. Dit om de arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers zo goed 
mogelijk te kunnen borgen. Dus naast het verstrekken van voorlichting aan medewerkers is 
het ook van belang onze cliënten te informeren over het gebruik van onze til- en 
transfermiddelen. 
Afspraken omtrent het gebruik worden vastgelegd in het zorgleefplan. De voorlichting komt 
aan de orde in het contact tussen de contactverzorgende en de client/familie. Als familie 
onder verantwoordelijkheid van een verzorgende betrokken is bij de transfers dienen zij ook 
geïnstrueerd te worden.  
 
Ad.3 Eenduidig gebruik en aanschaf van til en transfermiddelen 
Binnen de organisatie wordt gestreefd naar zo min mogelijk leveranciers. De til en 
transfermiddelen worden eenmaal per jaar gekeurd conform de wettelijke afspraken en zijn 
ook op een vaste, toegankelijke plaats opgeborgen. De keuringen zijn zichtbaar via stickers.  
 
Ad.4 Coaching en advies via ergocoach 
Binnen Zorgcentrum St. Franciscus zijn er minimaal 4 ergochoaches aangesteld. De 
ergocoaches zijn verzorgenden die de taak van ergocoach vervullen binnen hun functie als 
verzorgende. Zij coachen dan wel adviseren de medewerkers op het uitvoeren van de 
afspraken in het kader van fysieke belasting. In paragraaf 6.2 wordt de rol van ergocoach 
verder toegelicht. 
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Ad.5. Scholing 
1x in de 3 jaar volgt elke medewerker die cliëntenzorg verleent een praktische opfriscursus 
welke wordt gegeven door de ergochoaches, zn ondersteund door de ergotherapeut.  

4. Praktijkrichtlijnen van het ARBO-convenant en ergonomische      normen 

De oorzaken van lichamelijke klachten zijn beschreven in de praktijkrichtlijnen. 

 Bron 1 verplaatsingen binnen de grenzen van het bed (niet meer dan 23 kg in ideale 
omstandigheden ) 

 Bron 2 horizontale transfers van en naar bed, toiletstoel, rolstoel (duwen en trekken met 
1 hand max 15 kg, met 2 handen max 25 kg) 

 Bron 3 transfers van en naar bed (niet meer dan 15 kg in een gunstige houding. Niet meer 
trekken dan 5 kg in een ongunstige houding en/of wanneer de kracht vanuit de vingers 
moet komen. 

 Bron 4 statische belasting (niet langer dan 1 minuut werken met een gedraaide of meer 
dan 30 graden voorover of zijwaarts gebogen romp) 

 Bron 5 manoeuvreren (niet meer dan 20 kg bij het in beweging zetten van iets) 
 
Voor de niet-clientgebonden handelingen zal later nog een aanvulling worden geschreven. 
Bij de uitvoering van het beleid rondom fysieke belasting zal met bovenstaande regels 
rekening gehouden moeten worden. De ergocoaches worden geacht bekend te zijn met deze 
richtlijnen. 
 
Vanuit de ergonomie zijn vele normen beschreven waaraan werkplekken moeten voldoen om 
belasting van de mens te verminderen/voorkomen. Dit zijn omgevingsfactoren (geluid, 
klimaat, licht) en sociale omgevingsfactoren (functie-inhoud en werktijden) , maar ook de 
interactie van mens en hulpmiddelen. Kant en klare normen zijn in dit kader niet te geven, 
maar dienen in de analyse van de werksituaties wel meegenomen te worden. Nadere normen 
kunnen teruggevonden worden diverse handboeken ergonomie. 

5. Praktische uitwerking van het beleid omtrent fysieke belasting 

5.1 Organisatie 

Primair ligt de verantwoordelijkheid omtrent de uitvoering van Arbo richtlijnen en wetten bij 
de lijnverantwoordelijken en de ARBO-commissie.  
Daarnaast dient in het instellingsbeleid een verantwoordelijkheid in het ondersteunen van de 
lijnverantwoordelijken bij het uitvoeren van Arbo aangelegenheden geborgd te zijn. Evenals 
een taak in “het uitdragen” van het belang dat wordt gehecht aan een goed Arbo beleid. 
Om bij de individuele medewerker een bewustwordingsproces op gang te brengen tav fysieke 
belasting en het voorkomen hiervan, moet in alle lagen van de organisatie dit beleid actief 
worden ondersteund.  
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5.2 Ergocoach 

Ter continuering en borging van het beleid fysieke belasting is het belangrijk de uitvoering 
van het beleid op de werkvloer te continueren. Het algemeen aanvaard principe en breed 
gedragen beleid in de Nederlandse gezondheidszorg, is het aanstellen van zogenaamde 
ergocoaches.  
Dit zijn verzorgenden die op hun afdeling een speciaal aandachtsgebied hebben ten aanzien 
van fysieke belasting. Ergocoaches zijn teamleden die naast hun uitvoerende taken een extra 
verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor de preventie en vermindering van 
fysieke belasting.  
Hierbij gaat de aandacht niet alleen naar tillen of transfers maar ook naar fysieke belasting in 
bredere zin. 
 
Hierbij gaat het om:  

 oplossingen in praktijksituaties;  

 trechteren van vragen van collega’s over de uitvoering;  

 ontlasting leidinggevende in uitvoering;  

 bundeling en uitwisseling van kennis op afdeling en in de organisatie.  
 
1. Uitvoerende taken eigen functie als verzorgende. 
    Zie hiervoor de desbetreffende functiebeschrijving  
 
2. Observeren, signaleren en rapporteren van situaties die kunnen leiden 
    tot aan het werk gerelateerde lichamelijke klachten. 
- De ergocoach kan duidelijk maken aan collega’s en leidinggevenden hoe het met de 

fysieke belasting gesteld is op de werkplek en wat de speerpunten zijn. 
- Signaleren van afwijkingen in werkhouding, transfertechnieken en vaardigheden bij 

medewerkers en een bijdrage leveren aan oplossing. 
 
3. Geven van richtlijnen en instructies aan medewerkers in de dagelijkse 
    praktijk. 
- Adviseert ondersteunt en begeleidt medewerkers in hun bewegingsgedrag op de 

werkvloer 
- kan op verschillende manieren duidelijk maken aan een collega wat er anders kan in de 

wijze waarop deze werkt in het kader van fysieke belasting. 
- maakt regelmatig het onderwerp fysieke belasting bespreekbaar tijdens werkoverleg. 
 
4. Scholing 
-  er is ruimte om Jaarlijks 1 scholingsbijeenkomst bij te wonen. 
   
Om voldoende continuïteit te kunnen bieden in coaching op de werkvloer dienen binnen 
Zorgcentrum St. Franciscus in ieder geval 4 ergocoaches te zijn. De ergocoaches zijn 
verzorgenden die er de taak als ergocoach als aandachtsgebied bij krijgen. 
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De ergocoaches hebben 1x per jaar een overleg waarin knelpunten en belangrijke signalen 
met elkaar worden gedeeld.  

5.3 Hulpmiddelen 

Om fysieke belasting aan de bron te verminderen is het belangrijk dat er goede 
ondersteunende hulpmiddelen zijn. 
Voor onze organisatie is een pakket van hulpmiddelen ontwikkeld. Met betrekking tot keuring 
en onderhoud heeft de medewerker technische dienst hier ook een belangrijke rol in.   

5.4 Handboek Transfers 

Om alle medewerkers te ondersteunen bij juiste til- en transfertechnieken  is de ontwikkeling 
van een organisatie breed Handboek Transfers essentieel. Dit boek is de handleiding voor 
instructie en geeft alle medewerkers een houvast voor de oplossing van transfervraagstukken. 
Hierdoor is het voor de ergocoach eenvoudiger instructie te geven of op afdelings- en clienten 
niveau afspraken te maken over de juiste manier van werken. 
Al de te gebruiken til- en transfertechnieken zijn beschreven in dit Handboek.  

5.5 Praktische deskundige ondersteuning 

Voor ondersteuning van het beleid, de ergocoaches, de leidinggevenden en het uitvoerend 
personeel is het belangrijk dat er binnen de organisatie een deskundige 
geraadpleegd/ingeschakeld kan worden.  
Het is belangrijk dat er een functionaris op de hoogte blijft met het up-to-date houden van 
informatie omtrent fysieke belasting en nieuwe ontwikkelingen. Een functionaris die kennis 
heeft van fysieke belasting en voorkoming hiervan. Deze taken horen bij een ergotherapeute. 
Zij kan benaderd worden indien wenselijk/noodzakelijk. 
Dit heeft als voordeel dat kennis gebundeld blijft en deze ingezet kan worden voor 
verschillende taken, zoals daar zijn: 

 Werkplekonderzoek 

 Voorlichting betreffende fysieke belasting 

 cursussen ter voorkoming van fysieke belasting (bv beeldschermwerk, CANS etc.) 

 Vraagbaak voor ergocoaches 
 
 
Bij evaluatie in juni 2018 zijn enkele kleine aanpassingen aangebracht. Bij evaluatie in mei 
2019 is het protocol ongewijzigd vastgesteld. 
 
Bijlage: praktijkrichtlijnen fysieke belasting voor niet-clientgebonden werkzaamheden. 
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Praktijkrichtlijnen Fysieke belasting voor niet – clientgebonden werkzaamheden 
 

1. Tillen: Bij af en toe tillen: niet meer dan 23 kg tillen. 
Bij vaker dan 12x/dienst tillen: niet meer dan 12 kg tillen. 

2. Trekken: Niet trekken van meer dan 25 kg met 2 handen (max. 15 kg per hand); bij 
kracht vanuit de vingers max. 5 kg. 

3. Duwen: Niet duwen van meer dan 25 kg (max. 15 kg per hand)  
4. Statische belasting (in moeilijke houdingen werken): Niet langer dan 1 minuut 

werken met gedraaide en/of meer dan 30° graden voor- of zijwaarts gebogen romp. 
5. Manoeuvreren: de kracht is aantoonbaar lager dan 200 N (20 kg). 
6. Drukken: Niet meer dan 12,5 kg (125 N) drukken vanuit de hand. 
7. Dragen: Niet meer dan 15 kg op heuphoogte dragen en niet meer dan 1 keer per 

5 minuten en niet meer dan 90 meter. 
8. Armheffing: Armheffing (voor- of zij- waarts) meer dan 20°, maar minder dan 60° niet 

langer dan in totaal 2 uur per dienst. Werkzaamheden boven schouderhoogte 
worden voor- komen (nooit langer dan 1 minuut per keer). 

9. Reiken: Niet meer dan 12 keer 
per uur reiken, dat wil zeggen: meer dan 50 cm horizontale afstand van schouder tot 
hand. 

10. Beeldschermwerk: Een goede ergonomische werkplek** en een aaneen- gesloten 
taakduur van minder dan 2 uur met een totaal maximum van 5 tot 6 uur 

11. Zitten: Niet langer dan 2 uur aaneen- gesloten zitten, met een totaalmaximum van 
minder dan 5 à 6 uur dienst. 

12. Repeterende handelingen: Niet langer dan in totaal 1 uur per dienst repeterende 
hande- lingen uitvoeren. 

13. Wringen: Er wordt niet handmatig gewrongen, behalve af en toe bij kleine 
vaatdoekjes. 

 
 
 


