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VOORWOORD 
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SAMENV A TTING 

In het kader van mijn doctoraal examen heb ik een literatuurstudie verricht, waarbij 
gezocht is naar achterliggende interpretatie-modellen van de observatie-registratie
resultaten ten behoeve van houdingsanalyse. 
De probleemstelling richtte zich met name op de mogelijkheden van de methoden om 
de hoeveelheid fysieke belasting in de lage rug vast te stellen. 

Na het opstellen van de omschrijving van de vier arbeidsanalyse-methoden, de methode 
Zuidema, de methode BGBouw /v.Rooyen, de OWAS-methode en de ARBAN-methode, 
is uit de literatuur en door middel van gesprekken met deskundigen op het gebied van 
de afzonderlijke arbeidsanalyse-methoden gebleken dat de methoden zich niet geheel 
uitspreken over de onderliggende interpretatie-modellen van de 
observatie-registratie-resultaten in relatie tot de hoeveelheid fysieke belasting in de 
lage rug. 

Dit interpretatie-model is dus een punt, waarin de methoden niet expliciet zijn. Oit is 
vaak veroorzaakt door gebrek aan geld (Methode Zuidema), dan weI gebrek aan kennis 
(Methode BGBouw /v.Rooyen). Bij de methoden OW AS en ARBAN is een poging 
gedaan hierin te voorzien, maar de feiten waarop ze zijn gebaseerd zijn niet bekend 
l dan weI afwezig). 

Het kiezen van een arbeidsanalyse-methode voor een onderzoek is afhankelijk van het 
doel van het te verrichten onderzoek. 
Het is vervolgens een kwestie van afwegen van de voor- en nadelen en beperkingen 
van de, voor het te bereiken doel geschikte, arbeidsanalyse-methode. 
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1 INLEIDING 

De probleemstelling, waar in eerste instantie naar is gezoeht luidt als voIgt: 
Hoe worden de meetresultaten van een arbeidsanalyse-methode na het registreren 
geinterpreteerd om de hoeveelheid fysieke belasting in de lage rug vast te stell en? 

Tijdens dit onderzoek werden vier arbeidsanalyse-methoden, de methode Zuidema, de 
methode BGBouw /v.Rooyen, de aWAS-methode en de ARBAN-methode, met elkaar 
vergeleken op grond van hun acquisitie (hoe worden de data binnengehaald) en de 
onder liggende interpretatie-modellen. 
De bedoeling was om uiteindelijk aan deze vier method en een kwaliteitsoordeel toe te 
kennen aan de hand van criteria waarop de acquisitie en interpretatie worden 
beoordeeld. 
De criteria zijn door middel van literatuur verzameld. 

De eerste drie hierboven genoemde arbeidsanalyse-methoden maken gebruik van de 
Multi-Moment-opname (M.M.a.) techniek. Deze teehniek wordt daarom eerst nader 
besproken. 

1.1 De Multi-Moment-Opname techniek 

Een omschrijving van een Multi-Moment-opname techniek kan als voIgt luidell: 
Een Multi-Moment-opname techniek (M.M.a.) is een verzameling momentwaar
nemingen van activiteiten van een groep personen of machines, die verricht zijn over 
een bepaalde periode ter bepaling van de proeentuele verdeling van die activiteiten 
over de tijdsduur van die peri ode (v. Rooyen, 1982). 

Het is een methode van observatie van de werkhouding door middel van 
houdingsanalyse. Hierbij wordt, welke werkomstandigheden er ook zijn, op een bepaalde 
wijze aIleen de werkhouding op een systhematisehe wijze geanalyseerd. 
Er is voor deze naam gekozen, omdat het hier gaat om een steekproef (sampling) 
methode, waarbij het van essentieel belang is, dat deze steekproef gebeurt door middel 
van waarnemingen op een groot aantal verschillende willekeurige momenten in een 
bepaald tijdvak. 
Door middel van M.M.O. worden gegevens verzameld over werkhoudingj-beweging 
opdat een redelijk inzicht wordt gegeven in het totaal van werkhoudingenj-bewegingen, 
die een funetie vereist (Keijsers, Koch en Muller, 1985). Deze gegevens kunnen 
vastgelegd worden door middel van: 
a. Beschrijvende methode. . 

De werkhoudingen worden geobserveerd, waarbij de visuele indrukken schriftelijk 
worden vastgelegd in een omschrijving van de handelingen. De gegevens hebben een 
subjectieve waarde en zijn niet uitwisselbaar. 

b. Analyse aan de hand van foto's. 
Foto's van de werkhouding worden naderhand geanalyseerd. De gegevens hebben de 
beperking dat de werkhouding slechts twee dimensionaal wordt vastgelegd, terwijl 
de hoek, waaronder de foto is genomen, vertekening van de werkelijkheid zouden 
kunnen geven. De duur van werkhoudingen wordt niet bepaald. 

c. Analyse aan de hand van video- of filmopnamen. 
Een grondige analyse is mogelijk door reproduceerbaarheid van de gegevens. De 
duur van de werkhouding kan als gegeven gelden, afhankelijk van de dum van de 
opname. Verschillende deskundigen kunnen dezelfde gegevens interpreteren. 
Nadelen zijn de hogere kosten en de twee dimensionaliteit, plus dat de opnamehoek 
vertekening geeft. 
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Deze drie methoden worden allen aIzonderlijk en in combinatie met elkaar gebruikt om 
werkhouding op de werkplek vast te leggen. Gezien de veelzijdigheid van 
werkhoudingen, het weI of niet herhalen van handelingen, het kenmerk of de arbeid 
dynamisch dan weI statisch is, is het moeilijk om een algemeen toepasbaar systeem te 
ont werpen, dat bruikbaar is voor alle werkplekken. 

Het meten gebeurt door op een aantal tijdstippen het object (de mens) waar te nemen 
en de waarnemingen (werkhoudingen) in de gekozen klassen (bv. rug, benen, armen, 
hoofd) in te delen. 
Men meet hierbij dus de veranderingen van de lichaamshouding in de tijd. 
Daarna gaat men het aantal elementen in de klassen tellen (turven). 
Men geeft dan de resultaten in absolute getallen weer. 
Voordat we een aantal tijdstippen van waarnemen kunnen bepalen, zal eerst het 
opnametijdvak moeten worden vastgesteld. Er moet een tijdvak worden gekozen, dat 
lang genoeg is, wat betekent dat alle fluktuaties die interessant zijn ook werkelijk 
kunnen optreden. Is het tijdvak gekozen, dan moet het aantal moment en worden 
bepaald. 

1.1.1 Betrouwbaarheid en validiteit 

Het doel van M.M.O. is het voldoende betrouwbaar en valide meten van de relatieve 
tijdsbesteding van tevoren gekozen objecten in een van te voren gekozen 
klassenindeling. Het voldoende betrouwbaar en valide meten geschledt bij M.M.O. door: 
a. te meten op aselekte tijdstippenj 
b. een voldoende aantal malen waar te nemen (=steekproefgrootte). 

ad a. 

ad b. 

M.M.O. is in principe geschikt om zowel tijdsbestedingen met een cyclisch 
(= repeterend handelingenpatroon) karakter als tijdsbestedingen met een 
acyclisch karakter te meten. Het voornaamste toepassingsgebied van l\LM.O. 
vindt men echter bij het meten van tijdsbestedingen met een acyclisch karakter 
of bij langlopende cycli. Duidelijk is dat cyclisch werk aselekt moet worden 
waargenomeni anders loopt men immers de kans dat een vertekend beeld 
verkregen wordt. Zogenaamd acyclisch werk bevat altijd minder of meer sterke 
cyclische componenten. Daarom is het in alle gevallen verstandig om op 
aselekte tijdstippen te meten. 
Belangrijk hierbij is, dat wanneer meerdere personen worden waargenomen, een 
uitspraak over deze groep kan worden gedaan (dus niet over individuele 
gevallen) als er ook meerdere opnamen tegelijk worden verricht. 
In dit geval spreekt men van een waarnemingsronde, waarbij iedere per soon 
slechts een enkel moment wordt waargenomen. 
De steekproefgrootte (n) wordt bepaald door het aantal waarnemingen per ronde 
maal het aantal ronden. Er worden zoveel tijdstippen gekozen, als er ronden 
worden gemaakt. Het gekozen tijdstip is dan de aanvangstijd van een ronde. 

Tenslotte enkele opmerkingen over de validiteit van de meting: 
het feit dat men opnamen maakt kan het systeem dat men waarneemt en daarmee de 
opnamen en de conclusies beinvloeden. Dit verschijnsel kan zich vooral in de beginfase 
van de opnamen voordoen. In vele gevallen is het daarom verstandig de eerste 
opnamen l bijvoorbeeld de eerste dag) niet voor analyse te gebruiken. Ret is gezien 
deze beinvloeding, altijd wenselijk het hoe en waarom van de opnamen met de 
betrokken mensen vooraI door te spreken. 
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1.1.2 Nauwkeurigbeid 

Als volgend punt dient de gewenste nauwkeurigheid van het eindresultaat te worden 
bepaald. 
Ret gevonden percentage (p) is altijd een benadering van het werkelijke percentage. 
Verschillende steekproeven geven ook verschillende resultaten. Dit is zeker het geval, 
naarmate de steekproef kleiner is. De resultaten van de steekproeven spreiden. 
Vande resultaten van een aantal, niet te kleine, steekproeven kan worden aangenomen, 
dat deze bij benadering normaal zijn. Ret gemiddelde van een flink aantal steekproeven 
zal het werkelijke percentage dicht benaderen. 
Omdat bij multimomentopnamen meestal 95% betrouwbaarheid voldoende is, kan met 
de 2 S grenzen worden gewerkt. Wanneer nu de standaardspreiding (S) van de 
verdeling bekend is, kan worden gezegd dat met 95% betrouwbaarheid ieder 
steekproefresultaat zal Hggen tussen het werkelijke percentage ± 2 S. 
De onnauwkeurigheid is dan ± 2 S. 
Daar het werkelijke percentage niet bekend is, kan omgekeerd worden gezegd dat met 
95% betrouwbaarheid het gezocbte percentage nooit verder van het uit de steekproef 
gevonden percentage kan liggen dan ± 2 S. (Ret gevonden percentage is het 
gemiddelde van de steekproefresultaten en deze lagen niet verder dan ± 2 S van het 
werkelijke). 
Dat betekent, dat de onnauwkeurigheid van onze steekproef door de standaard
spreiding wordt bepaald. Deze standaardspreiding is groter, als de steekproef kleiner is. 
Verder hangt deze af van het werkelijke percentage. Daar dit echter onbekend is, mag 
als goede benadering het gevonden percentage worden gebruikt. 

De nauwkeurigheid neemt dus toe naarmate het aantal waarnemingen groter wordt. Dit 
gaat echter in afnemende mate, met andere woorden de nauwkeurigheid neemt weI toe 
met het aantal waarnemingen, maar bet effect wordt steeds minder. 
Bij het bepalen van het aantal waarnemingen moet dit aantal zo worden gekozen, dat 
de nauwkeurigheid die wordt bereikt nog juist voldoende is. 

Teneinde de nauwkeurigheid te vergroten is het in een enkel geval verstandig om in 
plaats van de waarnemingen direct met het menselijk oog waar te nemen, dit indirect 
(bv. via een film- of fotocamera) te doen. Bijv. in het geval dat een groot aantal 
objecten, die ruimtelijk dicht bij elkaar gesitueerd zijn, gelijkertijd bestudeerd dienen te 
worden en/of de tijdsbestedingen elkaar in snel tempo afwisselen. De tijd voordat de 
mens een visuele waarneming verwerkt heeft, is ca. 0,1 tot 0,5 s. Een normale 
filmcamera doet dat in 0,025 s. Een normale fotocamera tot 0,0001 s. 

1.1.3 Slotopmerkingen 

Een goede waarneming is: 
- Gericht; ren object tegelijk waarnemen. 
- Objectief; het is ontoelaatbaar naar een object te kijken en daarna pas het moment 

van waarnemen te kiezen. De kans is dan groot, dat men de eigen gevoelens en 
ideeen laat meespreken; bijv. niet wachten tot iemand zijn neus gesnoten heeft. 

- Volledig; vraag noodzakelijke gegevens op: 
- oorzaken 
- waarom/waarop wacht u? 
voorkom echter zoveel mogelijk noodzaak van vragen door een goede klassenindeling 
te maken. Dit geldt vooral bij het waarnemen van aktiviteiten waarvan het niet 
onmiddelijk duidelijk is tot welke klassen ze behoren; denk bijvoorbeeld aan 
opnamen voor kantoorwerkzaamheden. 
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Enige voordelen van het gebruik van de M.M.O. techniek ten opzichte van andere 
methoden zijn onder andere: 
- Meestal kunnen bepaalde waarnemingen in minder tijd worden verricht. 

De mogelijkheid om feiten te verzamelen, die op een andere wijze niet of heel 
moeilijk te verzamelen zijn. 

- Dikwijls kan men waarnemers zonder speciale kennis of opleiding gebruiken. 
De vereiste nauwkeurigheid kan worden verkregen. 

- Een kontinue waarneming welke voor de werkers vaak hinderlijk is, wordt 
vermeden. 

- 80ms wordt gesteld, dat waarnemingen worden verricht in een periode waarin net 
alles goed gaat. Bij een M.M.O. verschijnt de waarnemer op willekeurige momenten, 
hetgeen in die gevallen zeker door de werkers wordt gewaardeerd. 

Wil men aan de hand van de registratie van werkhoudingen een uitspraak doen over 
de belasting van het motorisch apparaat dan moeten aIle factoren die van invloed zijn 
op de zwaarte van de arbeid meegenomen worden. 
Een houding die niet belastend is wanneer die gedurende korte tijd wordt ingenomen, 
kan een grote belasting vormen indien de tijdsduur langer wordt. Hetzelfde geldt voor 
de veelvuldige repetitie van een eenvoudige beweging. 
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2 BESCHRIlVING ARBEIDSANAL YSE-METHODEN 

2.1 Methode Zuidema 

Deze methode is een Multi-Moment-opname (M.M.O.) -methode specifiek uitgewerkt 
als "meetlat voor de rugbelasting". De methode is gebaseerd op EMG-metingen 
(Elektro Myo Gram) tijdens statische belasting van de m. erector spinae bij de 
verschillende werkhoudingen en gebruikt deze als referentie voor de M.M.O. opnames 
van de in het werk voorkomende werkhoudingen. 

Voordat met de Multi-Moment-opnamen en het EMG-onderzoek wordt begonnen moet 
eerst de te observeren groep werknemers met zorg worden uitgezocht. Deze groep moet 
namelijk representatief zijn voor het hele bedrijf en tenminste drie jaar in het 
onderhavige bedrijf in dezelfde functie funktioneren. 
Zuidema e.a. waren van mening zich tot deze groep te moeten beperken, omdat: 
1. nieuwelingen en tijdelijke bezigheden moeten worden uitges}otenj 
2. aangenomen wordt, dat de mensen van nature een zodanige werkhouding aannemen, 

dat ze daarmee efficient kunnen werken en dat dit leerproces tijd vergtj 
3. de M.M.O. voor wat de rug betreft ook gebruikt moet kunnen worden voor beroeps

en groepstyperingen; 
4. de via deze M.M.O. verkregen rugbelasting te zijner tijd gecorreleerd wordt met de 

incidentie van rugklachten bij de onderzochten en om de hypothese te toetsen dat 
een verkeerde statische rugbelasting een nadelig effekt heeft op langere termijn. 

De onderwchte personen worden geinterviewd om onder andere vast te stell en of ze 
zich de drie voorafgaande jaren onder doktersbehandeling hebben gesteld wegens 
rugklachten. Onder rugklachten wordt dan verstaan: alle klachten welke zijn terug te 
voeren op de rug vanaf de zevende halswervel naar beneden. 
Door middel van een spreekuuranalyse (een anamnese) bij de betreffende huisartsen 
worden de interviews van de person en gecheckt. Aan de hand van deze gegevens wordt 
de uiteindelijke representatieve groep bepaald. Hierbij moet erop worden gelet dat er 
wellicht al werknemers zijn verplaatst in verband met rugklachten. Deze groep moet 
niet over het hoofd worden gezien. 

Deze representatieve groep wordt vervolgens door middel van M.M.O. geobserveerd. 
Dit leek Zuidema e.a. de meest geschikte methode teneinde de relatieve frequentie van 
de verschillende werkhoudingen van een werknemer te meten. 
Een waarnemer wandelt langs een tevoren uitgestippelde route door de afdeling en 
moet van de te onderzoeken werkers in een oogopslag een aantal scherp omschreven 
feiten vaststellen en aankruisen op een checklist (bijlage 1). 
Bij het observeren kunnen 400 opnames van werkhoudingen op een werkdag worden 
verricht. Dat betekent 50 opnames in een uur. 
Elke minuut is er van elke werknemer een opname gemaakt met na elke zes opnames 
een pauze-minuut. Volgens Zuidema e.a. is hiermee aan het vereiste toeval van de 
momentopnames voldaan, omdat: 
1. het werk zeer gevarieerd is; er zitten nauwelijks cyclische elementen in; 
2. vier opnames in 1 minuut leveren van zichzelf een spreiding van zeker 10 s. per 

minuut op; 
3. de pauze-minuut na elke 6 opnamen-serie brengt ook een zekere onregelmatigheid in 

de waarnemingen mee, waardoor de eventueel aanwezige cyclische elementen van het 
werk de metingen niet zullen beinvloeden. 
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De volgende faktoren moeten in de M.M.O. worden meegenomen: 
1. de aan- of afwezigheidj 
2. de aIgemene houding: staan, zitten, zitten met correcte rugleuning, een andere 

houding; 
3. de rug in beweging of gefixeerdj 
4. de rug recht of gebogen; 
5. weI of niet afsteunen van het bovenlichaam op de handen of armen; 
6. het al of niet uitoefenen van een kracht van betekenis of het verplaatsen van een 

last. 
Deze faktoren worden gescoord op de checklist, een speciaal voor de M.M.O. 
ontwikkeld score-formulier. Hierbij wordt tevens genoteerd met welke werkhandeling de 
werknemer bezig is. 

De aan de methode Zuidema verbonden voordelen zijn de volgende: 
1. De waarnemer heeft geen speciale voorkennis of vooropleiding nodigj na een korte 

oefening kan hij het foutIoos uitvoeren, mits de route en de waar te nemen punten 
goed zijn geprogrammeerd. 

2. Bij een voldoende aantal waarnemingen is de nauwkeurigheid zeer groot en 
representatief voor het totale werkpakket. 

3. Bij 400 waarnemingen op een werkdag wordt met een betrouwbaarheid van 95% 
alle ingenomen houdingen genoteerd. 

4. De methode gaat van momentregistraties uit en niet van continu-registratie. Ben 
continu waarneming is namelijk tijdrovender, minder nauwkeurig en voor de 
werknemers hinderlijk. 

5. Regelmatige veranderingen in de dag of week worden meegenomen, doordat men op 
willekeurige momenten van dag en week de werksituatie vast legt. 
Concentratie van een bepaalde werkhouding op bepaalde tijdstippen, bv. aIleen in 
de ochtenduren of aIleen in het einde van de week, kan weI met M.M.O. worden 
geconcludeerd. 

6. Behalve dat per beroepsgroep nauwkeurig kan worden gemeten, blijkt deze methode 
vooral ook tussen individuen te differentieren. 

De beperkingen van methode Zuidema zijn echter: 
1. Deze waarnemingstechniek leent zich niet voor mobiele werkzaamheden; de waar te 

nemen werksituaties moeten scherp worden gelocaliseerd en zich op te bel open 
afstand van elkaar bevinden. 
AIleen statische houdingen kunnen in de berekeningen worden opgenomen. Bij een 
gemengd statischejdynamische belasting leidt toepassing van deze methode tot een 
overschatting. 

2. De te registreren punten moeten maar voor een uitleg vatbaar zijn: het is er of het 
is er niet. 

3. Per momentopname kunnen slechts een beperkt aantal zaken worden geregistreerd, 
anders gaat de waarnemer staan kijken en is er geen sprake meer van een 
momentopname. 

4. Met de M.M.O. kan niet worden gemeten hoe lang achtereen zulk een 
lichaams-houding wordt ingenomen; dus de procentuele verdeling van statische 
houdingen over een werkdag wordt weergegeven. 

Om een indruk te krijgen welke statische rugbelasting correspondeert met de meest 
voorkomende werkhoudingen wordt daarbij het geintegreerde electromyogram van de 
lage rugspieren (m. erector spinae) gemeten bij de verschillende lichaamshoudingen. 
Een electromyogram geeft een getalswaarde aan voor ieder electrisch signaal dat 
behoort bij een bepaalde spiertonus. 
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Aan het einde van iedere serie metingen werden de proefpersonen uitgenodigd tot een 
maximale inspanningsoefening van dezelfde rugspieren (m. erector spinae), zodat ook 
het hoogst mogelijke EMG-signaal kon worden gemeten. Aldus werden relatieve 
get all en per linker en rechter lage rugspier verkregen. 

Teneinde de gemeten getallen met elkaar vergelijkbaar te maken werd per persoon en 
per spier (links of rechts) iedere relatieve waarde omgerekend naar de laagst gemeten 
waarde. Zo wordt de houding, welke de minste inspanning kost en het kleinste 
EMG-signaal oplevert aangenomen dat bet gemiddelde signaal de getalswaarde 10 
krijgt. De gemiddelden van de andere houdingen worden hieraan gerelateerd (bijlage 2). 

Zuidema e.a. voelen zich op grond van deze proeven gerechtigd om aan de 
verschillende werkhoudingen een getalsmatige waarde toe te kennen ter onderling 
vergelijk, de zognaamde weegfaktoren (bijlage 2). 
Deze weegfaktoren worden afgeleid door uit te gaan van het gemiddelde van de linker
en reehter lage rugspier en de statistische toetsing van de verschillen tussen de 
gemiddelden per spier. 

Aldus ontstaat de mogelijkheid om van iedere onderzochte proefpersoon te komen tot 
een zeker getal van statische rugbelasting. 
Men kan namelijk iedere gemeten licbaamshouding uitdrukken in een percentage van de 
totale werktijd. 
Door dit percentage nu te vermenigvuldigen met de weegfaktor (= afgeleid van de 
gemiddelden, gevonden bij de EMG-metingen), die erbij hoort, komt men tot een 
produkt. Telt men de produkten (weegfaktor x percentage) bij elkaar op, dan krijgt 
men in de som der produkten een getal, dat de rugbelastingsscore (de tot ale statische 
rugbelasting) aangeeft (bijlage 3). 
Door middel van de frequentie van de dynamische spierinspanning kan een indruk 
worden verkregen over de verhouding tussen statische en dynamische rugbelastingen bij 
de waar te nemen personen (bijlage 3). 

Een toepassing: 
De methode van Zuidema wordt onder meer toegepast met behulp van videoregistratie 
(totaal 13.2 uur) gedurende twee werkdagen. De video wordt om de minuut stil gezet 
en volgens de lijst van Zuidema gescoord. 

Buiten de M.M.O. techniek en het meten van het EMG-signaal wordt tevens weleens 
gebruik gemaakt van zwaartepunt-verplaatsingsmetingen en het meten van de 
vormveranderingen van de wervelkolom. 
Zwaartepunt-verplaatsingsmetingen houden in, dat de toe- en afname van de druk 
onder de voetzolen of hakken gerelateerd kan worden aan de mate van kromming en/of 
draaiing van de rug. 
Vormveranderingen van de wervelkolom is in beperkte mate te meten. Ret meten van 
de krommingen in het sagitale vlak, de kyfose en lordose, is door middel van een 
buigzame lat mogelijk; het meten van de afwijkingen in bet vertikale vlak, de scoliose, 
is moeilijker doch wellicht te realiseren via bekken- en/of schouderscheefstanden. 
Metingen in het horizontale vlak, de torsie, is door middel van instrument en niet 
mogelijk. 
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2.2 Methode BGBouw Iv. Rooyen , 

Deze methode is een aanpassing en uitbreiding van methode Zuidema voor toepassing 
in de bouw. De aanpassing en uitbreiding gelden voor de volgende punten: 
- zittend werk, komt in de bouw zo goed als nooit voor en 
- er is hierbij sprake van een niet-stationair proces, de werkplek verandert constant 

van plaats. 

De Multi-Moment-opname-methodiek werkt bij de methode BGBouw Iv. Rooyen als 
voIgt: 
Men verkrijgt een globale werkhoudingsindeling met een beschrijvende methode met 
symbolen voor de vooraf opgestelde meest voorkomende houdingen. 
Gebruikte indeling: houding van de rug, benen, armen, hoofd, grootte van de 
arbeidsbelasting, vorm van de belasting, ondergrond waarop men werkt. 
Met behulp van videoopnames worden de observaties van gedetailleerde werkbewegingen 
gerealiseerd. Een arbeidsanalyse wordt altijd gemaakt (Bijlage 4). 
Als uitgangspunt is de houdingsanalyse door middel van M.M.O. gekozen. 

Deze methode heeft z'n toepassing gevonden bij de belasting en houdingsanalyse van 
stucadoors en van straatmakers. 
Voorbeeld: "Ergonomisch onderzoek van de straatmaker" 
De straatmakers zijn verdeeld in drie groepen n1. de zittende, de knielende en de 
gebukt werkende straatmaker. Vervolgens is onderscheid gemaakt tussen het leggen en 
het vlijen van de stenen, waarbij de straatmaker respectievelijk knielend achteruit of 
vooruit werkt (arbeidsanalyse). 
Videoopnames zijn tegelijkertijd vanuit voorwaartse, achterwaartse en zijwaartse zitting 
gemaakt. Vervolgens zijn schetsen gemaakt van de meest karakteristieke 
werkhoudingen. . 
Van het vlijen is een M.M.O. gemaakt, uitgaande van de meest voorkomende 
houdingen tijdens een werkdag. 

Uitgangspunten (dezelfde als bij de arbeidstechnische M.M.O. aangevuld met 
ergonomische aspect en ): 
- Bij waarnemen van een groep of een ploeg moeten de waarnemingen per persoon 

gescheiden worden gehouden: taakverschil en persoonsgebondenheid van handelingen 
(generaliseren na persoonlijk benaderen). 

- Rondetijd, dat is de tijd die nodig is om de hele ploeg waar te nemen, zal 
afhankelijk zijn van de grootte van de ploeg en de verspreiding van de ploeg over 
het bouwwerk; getracht moet worden om de 30 seen andere persoon waar te 
nemen. Rondetijd: 30 x aantal personen. 

- Getracht moet worden, om met zo weinig mogelijk notaties per ronde, zoveel 
mogeUjk nuttige informatie te krijgen. 

- De waarnemingen zullen met behulp van bepaalde symbolen duidelijkheid moeten 
geven over de aard van de waarneming, waardoor men zich tijdens de waarneming 
en uitwerking minder snel zal vergissen. 

Frequentie van een bepaalde houding vermenigvuldigd met de rondetijd geeft 
procentueel aan welk gedeelte van de werkdag de geobserveerde persoon gewerkt heeft 
in die houding. Naar aanleiding van gegevens over de procentuele tijdsduur van elke 
houding over een werkdag is het moeilijk een uitspraak te doen over de fysieke 
belasting van de arbeid, want normeringen zijn niet voor handen. 
Tevens wordt aangegeven in %, waarin de houding belast is door een gewicht (bv. het 
tillen van een steen). 
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De onderzoekers hebben zich beperkt tot een houdingsanalyse, doch doen geen 
uitspraken over de uiteindelijke belasting die de werknemer ondergaat. 
V. Rooyen e.a. hebben hun methode beschouwd als voorstudie voor (bedrijfs)artsen, 
zodat zij in staat zijn inzicht te krijgen in de werkzaamheden in de bouw. 
En in combinatie met hun eigen medische kennis zouden de artsen een conclusie 
kunnen trekken met betrekking tot de lichaamsbelasting van bepaalde werkhoudingen. 

Enige beperkingen van deze methode zijn: 
- voor elke houdingsanalyse geldt dat een observatie gedurende een acht-urige 

werkdag optimaal is, doch gezien de benodigde tijd en mankracht wordt meestal 
volstaan met een fractie van de werkdag; 

- voor het juist en snel kunnen registreren moet veel tijd geinvesteerd worden in het 
aanleren aan de waarnemer van aIle mogelijke houdingen. 

Conclusies ten aanzien van de methode: 
- globale werkhoudingindeling te verkrijgen met beschrijvende methode; 

gedetailleerde werkbewegingen worden met behulp van videoopnamen geanalyseerd; 
- M.M.O.-methode, met als resultaat gegevens over de procentuele tijdsduur van elke 

houding over een werkdag. 
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2.3 OW AS-Methode 

De OW AS (Ovako Workingpostures Analysing System) is ontwikkeld naar aanleiding 
van klachten van het bewegingsapparaat en het daaruit waarschijnlijk hoog 
ziekteverzuim bij werknemers in de zware metaalindustrie. 
Ovako (een Fins staalbedrijf) is in 1975 begonnen met het ontwikkelen van het 
systeem, in 1980 was het systeem gereed voor algemene doelen, en in 1982 is het 
systeem voor het eerst geintroduceerd in Nederland. 
De bedoeling van de methode is om werkhoudingen te analyseren en classificeren om 
werkmethoden te ontwikkelen die de gezondheid van de werker bevorderen. 

Ret OW AS-systeem kent 2 vormen: 
Basic-oW AS: Kan gebruikt worden bij werkzaamheden waarbij bewogen wordt met het 
gehele lichaam, dat wil zeggen bij werk met een overwegend dynamisch karakter. 
Vooral de houding van de rug, armen en benen wordt onderzocht, met nadruk de rug. 
Specified-oW AS: Wordt gebruikt bij zittend of staand werk, waarbij voornamelijk met 
de handen wordt gewerkt. Hierbij wordt vooral de houding van armen en hoofd 
onderzocht. 

De Multi-Moment-opname-methode. 
Elke werkhouding kan door middel van een coderingsstelsel van een eenduidige code 
worden voorzien. De code wordt opgebouwd door het toekennen van positienummers 
aan de stand c.q. houding van de rug (4, kent vier posities), armen (3) en benen (7) 
(en soms het hoofd (5)) (Bijlage 5). Hiermee kunnen 84 standaardhoudingen worden 
gecodeerd. Deze ruweJegevens worden veelal verzameld middels M.M.O. met een vast 
of variabel tijdsinterv , afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. 
Er zijn speciale score-formulieren ontwikkeld om de opname te vergemakkelijken 
(Bijlage 6). 
Per waarnemer wordt eveneens geregistreerd met welke werkhandeling de werknemer 
bezig is. Achteraf kan dan nagegaan worden door welke werkopstelling of werkmethode 
de aangetroffen werkhouding werd veroorzaakt. 

Voor elke standaardhouding werd de belasting op het bewegingsapparaat berekend. 
De deelhoudingen, namelijk de houdingen van respectievelijk de rug, armen en benen 
zoals die samen de standaardhouding vormen, en de houding van het hoofd kunnen 
procentueel berekend worden. De percentages deelhoudingen op een werkdag worden 
gerelateerd aan een normenlijst, die is opgesteld aan de hand van biomechanisch 
onderzoek (Bijlage 7). Hierna volgde classificatie in 4 categorien, die worden uitgedrukt 
in aanbevelingen aan het management (Action Category). 
(Deze indeling is vastgesteld op grond van de meningen van werkers uit de zware en 
lichte industrie, arbeidsdeskundigen, ergonomen en psychologische deskundigen.) 

A.C. 1: Geen overbelastingi geen maatregelen nodig. 
A.C. 2: Geringe overbelastingj in naaste toekomst maatregelen nodig. 
A.C. 3: Duidelijke overbelastingi zo spoedig mogelijk maatregelen nemen. 
A.C. 4: Forse overbelastingj onmiddelijk maatregelen nemen. 

In Bijlage 8 is als voorbeeld de standaardhouding 321 volgens OWAS beschreven, 
waarbij de belastinggraad wordt aangegeven. 

Tevens is er een vierde positienummer voor de armen (te gebruiken bij Specified 
OWAS) en zijn er drie toegevoegde houdingen voor de benen (8, 9 en 0). De 
toegevoegde beenhoudingen zijn niet meegenomen bij het bepalen van de 
belastingsgraden, maar dienen, indien ze voorkomen, nader onderzocht te worden. 



11 

OWA8-data geven derhalve informatie over: 
- welk type (deel)houdingen voorkomen; 
- het percentage van verschillende (deel)houdingen op het totaal van geregistreerde 

houdingen; 
- de belastingsgraad van de werkhoudingen; 
- de belastingsgraad van de deelhoudingen. 

Conclusie naar aanleiding van het gebruik OW AS in een onderzoek (Keysers, Kock en 
Muller (1985)): 
OW AS is als arbeidsanalyse-systeem goed te hanteren, alhoewel arbeidsintensief. Bij 
regelmatig gebruik dient computerverwerking van de gegevens mogelijk te zijn. 
Ais classificatie-systeem ter beoordeling van de uiteindelijke belastingsgraad, 
veroorzaakt door de werkhouding, is het systeem zonder meer bruikbaar. Aangezien nag 
onzekerheid bestaat over de criteria, die aan het systeem ten grondslag liggen, is het 
systeem niet bruikbaar voor het kwantificeren. De grenzen van de verschillende klassen 
kunnen namelijk niet met zekerheid worden bepaald. 

Enkele "Plus"- en "min"punten van OWAS: 
Pluspunt: 

De manier van werken met het OW AS-systeem is gedetailleerd uitgewerkt en 
beproefd in de praktijk. 
OW AS was heeft een uitgebreide lijst van houdingen, zodat gecompliceerde 
houdingen kunnen worden weergegeven. 

Minpunten OW AS: 
- De onderzoeksgegevens, waarop de categorien gebaseerd zijn, zijn niet beschikbaar, 

waardoor validatie moeilijk is. Door de houdingen opnieuw te scoren op veroorzaakt 
ongemak en effekt op de gezondheid is validatie van de methode mogelijk. 

- Een cursus om geoefend te geraken in het hanteren van de methode moet worden 
gevolgd. De OW AS-methode is nogal bewerkelijk. 
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2.4 ARB AN-Methode 

De ARBAN is een arbeidsanalyse-methode waarbij gekeken wordt naar verschillende 
lichaamshoudingen, statische en dynamische belastingen. 
Voor het starten van een ARBAN-analyse is het belangrijk om duidelijkheid te hebben 
over de aard van het werk en de probleemstelling. 

Aan de navolgende voorwaarden, dient voldaan te worden; ze hebben allen betrekking 
op het kiezen van een representatieve situatie en het reduceren van de individuele 
factor. 
1. Het werk moet uitgevoerd worden met de best mogelijke techniek in de gegeven 

situatie. 
2. Het kiezen van jonge gezonde mannen in optimale fysieke conditie met een goede 

werktechniek. 
3. Meer personen volgen wanneer men meent niet oon optimale persoon te kunnen 

vinden. 
ad 1. Te bereiken door te praten met werknemers, leiding en door de werkcyc1us te 

bekijken. Tijdens observatie wordt het commentaar van de werknemer 
vastgelegd. 

ad 2. Houdt beperkingen in. Goon vrouwen, geen oudere mensen, geen beperkt 
inzetbare werknemers. 

De analyse-methode omvat de volgende vier stappen: 
1. Opname van de werkplaatssituatie op video of film. 
2. Codering van de houding en belasting bij een aantal dicht in de tijd bij elkaar 

gelegen situaties. 
3. Computerisatie. 
4. Evaluatie van de resultaten. 
De lengte van de film wordt in eerste instantie bepaald door de dum van de 
werkcyc1us. De intervallen tussen de te analyseren beelden hangen af van de inhoud 
van de werkcyclus. Het is aan te bevelen enkele werkcyc1i te filmen om er zeker van 
te zijn dat deze representatief voor dum en inhoud zijn. Ook als niet-cyclische 
processen bestudeerd worden moet een representatief sample van de arbeid geanalyseerd 
worden. Bij het evalueren van de film wordt het lichaam bekeken als een conglomeraat 
van zes functionele eenheden (Bijlage 9: hoofd-nek, rechter en linker schouder-arm, 
rechter en linker been, romp-rug). 

Deze methode gaat er vanuit dat 4 tlstress-basic-factoren" in samenhang met elkaar de 
fysieke belasting van de functionele eenheid bepalen. Deze 4 factoren zijn: 
1. houding en beYnvloeding van het eigen lichaamsgewicht; 
2. uitoefenen van kracht op omgevende objecten; 
3. tijdsduur van de belasting, aard van de belasting (statischl dynamisch), stand van 

gewrichtenj 
4. belasting door trillen of schokken. 

De hoogte van de inspanning wordt door de observator geschat naar aanleiding van het 
houdingsschema en informatie over gewichten en krachten die op de werkplaats zijn 
waargenomen. Bij de ARBAN-methode wordt via de Borgschaal (schaal 1 tim 10; 
Bijlage 9) de geobserveerde fysieke belasting per functionele unit (het lichaam is 
ingedeeld in 6 functionele units, gebaseerd op kinesiologische en anatomische gronden) 
en de tot ale lichamelijke belasting omgezet in kwantitatieve gegevens. 
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De duur van de isometrische contractie wordt in beschouwing genol11en en 
mathematisch verwerkt, evenals de uitwendige krachtuitoefening. 
In totaal worden meestal ± 100 beelden per werksituatie verwerkt in een serie van 
zogenaamde "still shots", kort na elkaar opgenomen. Van elk "still-frozen-l110l11ent ll 

kunnen verschillende observaties gecoordineerd worden in verschillende combinaties door 
de computer. Op deze wijze is het mogelijk de ergonomische belasting per functionele 
lichaamseenheid en als totale fysieke lichaamsbelasting weer te geven. 

De Borgschaal is een schaal waarin subjectieve beleving en hartslagfrequentie aan 
elkaar gerelateerd zijn. 
De geregistreerde data worden verwerkt met behulp van een speciaal ontwikkeld 
data-programma. Dit computerprogramma integreert en analyseert de fysieke belasting. 

De ARB AN-methode is gebaseerd op evaluaties gemaakt door observators. In 
samenwerking met Prof. G. Borg is de mathematische relatie vastgelegd tussen de 
evaluatie van observators en de zelfevaluatie van de best udeerde werknemers. 
Men gaat er bij de ARB AN-methode van uit, dat werkhouding en belasting van het 
eigen lichaamsgewicht gezamenlijk geevalueerd kunnen worden met behulp van de 
Borgschaal en een handleiding, waarin de waarde van de werkhouding op de 
Borgschaal wordt weergegeven (de handleiding is ontwikkeld door Prof. S. Carlsoo). 
Van aIle mogelijke houdingen van rust tot extreem belastend, die elke functionele unit 
kan innemen, wordt de waarde op de Borgschaal aangegeven. De stress-basic-factoren 
worden via mathematische modellen verwerkt. In een 'belasting-tijd-curve' worden de 
zwaar belastende situaties als pieken teruggevonden (Bijlage 10). 
Hoe en op welke gronden is helaas tot nu toe alleen in het Zweeds verschenen. 

Voordeel is dat personen met een beperkte ergonomische kennis deze methode na 
enkele uren training kunnen gebruiken. De video of film kan meerdere malen bekeken 
worden, zodat aIle belangrijke informatie in de analyse meegenomen kan worden. 
Nadeel is dat men met behulp van de film of video slechts een twee-dimensionaal 
beeld verkrijgt. Rotaties en verplaatsing over of langs obstakels zijn op deze manier 
moeilijk waarneembaar. Dit nadeel kan enigszins opgelost worden door twee camara's 
met groothoeklenzen op te stellen om zich zo een drie-dimensionaal beeld te kunnen 
vormen. 

De praktische resultaten van de ARBAN-analyses zijn: 
- zichtbaar maken van elke onderzoekstap, die leidt tot de totale belasting gedurende 

de gehele dag en de gemiddelde belasting van de verschillende fases van het werk; 
- verlagen van de produktiekosten, door het kiezen van de juiste combinaties van 

gereedschap, en/of machines; 
- nieuw gereedschap, welk gebruik een verlaging van de fysieke belasting, vo]gens de 

ARBAN-methode gemeten, tot gevolg heeft. 
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3 KWALITEITSBEOORDELING 

3.1 De beoordelings-criteria 

Het doel van de vier methoden, methode Zuidema, methode BGBouw Iv. Rooyen, 
OW AS-methode en ARBAN-methode, is om te bepalen in welke mate het lichaam 
wordt belast. Aan de hand van de volgende criteria worden de methoden kwalitatief 
beoordeeld: 
1. subjectief/objectief; 
2. kwaliteiten van de methode: 
2.1 nauwkeurigheid; 
2.2 reproduceerheid; 
2.3 betrouwbaarheid; 
2.4 validiteit; 
2.5 kosten; 
2.6 arbeidsintensi vi teitj 
3. de driehoeksrelatie; 
4. mate van detaillering; 
5. curatieve en preventieve impact van de aanbevelingen. 

3.1.1 Subjectief/objectief 

Subjectief: 

Objectief: 

veelal enkel en aIleen waarnemen door middel van het menselijk oog of 
via de video- of filmopnamen, die daarna visueel verwerkt worden. 
de houdingsveranderingen worden door middel van meetinstrumenten 
weergegeven. 

3.1.2 Kwaliteiten van de methode 

Nauwkeurigheid 

De nauwkeurigheid van de methode zal worden bevorderd als de methode continu 
eenzelfde wijze van meten hanteert. 

Reproduceerbaarheid 

Ais een observatie/meting meerdere keren op dezelfde wijze onder gelijke condities zou 
worden uitgevoerd, zouden dezelfde resultaten moeten worden verkregen, dan weI 
binnen een standaardspreiding van het gemiddelde verwijderd zijn. 

Betrouwbaarheid 

Fluctuaties in het meetresultaat ten gevolge van de invloed van randomvariabelen of 
variabelen die een geringe, en elkaar gedeeltelijk neutraliserende invloed uitoefenen, 
noemt men toevalsfouten (T). 
In de traditionele literatuur over onderzoeksmethoden wordt de mate waarin een 
meting of een meetinstrument vrij is van T -fouten de betrouwbaarheid van die meting 
of van dat meetinstrument genoemd. 
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VaJiditeit 

Gedefinieerd als de uitkomst tot welk een meetinstrument komt, welke ook bedoeld is 
om te worden gemeten. 
De meting is valide als er wordt gemeten wat je wilt meten (weten). 

Bij metingen in de sociale wetenschappen zijn er vele niet nader gespecificeerde 
variabelen die verband houden met het subtiele samenspel van onderzoeker, 
meetinstrument, situatie en onderzochte, die maken dat de scores fluctueren. 
Stabiele afwijkingen tussen het kenmerk-zoals-bedoeld en het kenmerk-zoals-bepaald 
noemt men systematische fouten (S). 
De mate waarin een meting of een meetinstrument voor de meting van x vrij is van 
wwel T - als S-fouten wordt de validiteit van die meting of van dat meetinstrument 
ten opzichte van x genoemd. 

Gezien de soms aanwezige onduidelijkheid in het onderscheid tussen T- en S-fouten 
moeten we ook het onderscheid tussen betrouwbaarheid en validiteit niet als rigide 
opvatten. 

Kosten 

Voor de uitvoering van de methode zijn wwel personen als instrumenten nodig. Deze 
person en moeten worden betaald voor hun arbeid (loon) en de instrumenten moeten 
worden aangeschaft dan weI speciaal voor de uitvoering worden vervaardigd. Deze twee 
aspekten bepalen onder andere de kosten, die verbonden zijn aan de uitvoer van de 
methode. 

Arbeidsintensiviteit 

Hiermee wordt aangegeven of de methode veel tijd kost om aan te leren en/of de 
uitvoer van de methode veel tijd in beslag neemt. Dit houdt onder andere in: 
observeren, noteren en vervolgens berekeningen uitvoeren. 
Ook is hierbij van belang of er veel personen nodig zijn en of deze personen al dan 
niet gespecialiseerd moeten zijn om de methode ten uitvoer te brengen. 

3.1.3 De driehoeksrelatie 

De eigenschappen/kwaliteiten van een systeem worden bepaald door de momentane 
waarde van variabelen en de onderlinge relaties tussen deze variabelen. Zo kunnen twee 
variabelen worden gemeten om een derde hieruit af te lei den. 
Een analogon is de bekende driehoeksrelatie in de mechanica: 

/K~ 
G - ,. M 

waarbij: K = kracht 
G = geometrie (vorm) 
M = materiaaleigenschappen (anatomie) 
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Zijn twee variabeIen van deze driehoek bekend dan kan de waarde van de derde 
variabele hieruit worden afgeleid. 

Bijvoorbeeld: 
Vormveranderingen worden geobserveerd of gemeten door middel van instrumenten. 
a. Materiaaleigenschappen worden als bekend verondersteld of gemeten: 

Dus zal de kracht ongeveer zo en zo groot zijn. 
b. De kracht is bekend of wordt gemeten: 

De materiaaleigenschappen zijn dan af te lei den uit de vormverandering als gevolg 
van die kracht(belasting). 

Er zijn veel meer variabelen nodig om de mate waarin de rug wordt belast te kunnen 
bepalen, dan de ind dit voorbeeld genoemde. De vraag is of een methode voldoende 
variabelen/factoren meet om de factor rugbelasting hieruit te kunnen bepalen. 

3.1.4 Mate van detaillering 

- Houdingsitems: zijn ze gedetailleerd genoeg dan weI komen alle mogelijke houdingen 
hierin naar voren? 

- Worden zowel de statische als de dynamische belasting weergeven? 
Worden bij de houding de werkhandeling van dat moment genoteerd? 

3.1.5 Curatieve en preventieve impact van de aanbevelingen 

Levert het resultaat rechtstreeks bruikbare adviezen in curatieve en/of in preventieve 
zin op. 

3.2 De beoordeling van de vier arbeidsanalyse-methoden 

Aan de hand van de in paragraaf 3.1 besproken criteria zullen de vier arbeidsanalvse
methoden worden beoordeeld, zodat de gebruikers van deze methoden VOOl' zicllzelf 
kunnen bepalen welke methode in welke situatie het meest geschikt is. 

3.2.1 Methode Zuidema 

Subjectief/objectief 

Bij deze methode wordt zowel subjectief als objectief waargenomen. 
Subjectief: een waarnemer wandelt langs een tevoren uitgestippelde route door de 

afdeling en moet van de te onderzoeken werkers in een oogopslag een 
aantal scherp omschreven feiten vaststellen en aankruisen op een 
checklist. 

Objectief: het met en van EMG-signalen, de zwaartepunt-verplaatsingsmetingen en 
het meten van de vormveranderingen van de wervelkolom. 

Kwa.liteiten van de methode 

De onnauwkeurigheid bij deze methode zit in het feit dat de M.M.O. gebaseerd is op 
EMG - metingen tijdens statische belasting van de m. erector spinae bij de 
verschillende werkhoudingen en deze gebruikt als referentie voor de M.M.O. opnames 
van de in het werk v66rkomende werkhoudingen. 
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Het EM G - signaal betreft maar ren spier van de rug. En wellicht is het signaal 
afkomstig van meerdere spieren. Hieruit valt te conc1uderen, dat de methode niet 
valide is daar het niet mogelijk is door middel van het EMG - signaal de statische 
rugbelasting te meten, en dat is toch hetgeen men wi] meten. 
De methode is weI nauwkeurig wat betreft het vaststellen van de te onderzoeken 
populatie en het aantal waarnemingen. Dit zijn er namelijk 400 per werkdag, dat wil 
zeggen 50 opnamen per uur. 

De betrouwbaarheid van de meting van rugbelasting heeft bij 400 opnamen op een 
werkdag een waarde van 95%. 

De methode is reproduceerbaar doordat deze duidelijk en eenduidig is omschreven. 

Uit een overzicht van de kosten die zijn gemaakt voordat met de uitvoering van de 
methode kon worden gestart, komt naar voren dat bepaalde kosten renmalig zijn. Dit 
zijn onder andere de kosten van de aanschaf of het vervaardigen van instrumenten. 
Het totaal aan aanvangskosten komt neer op ongeveer f220.000,- , waarvan ongeveer 
f20.000,- renmalige kosten zijn. Per uitvoering bij 1000 personen zullen de kosten nu 
ongeveer f200.000,- bedragen. 

Deze methode Zuidema is arbeidsintensief, doordat voordat met de M.M.O. - en de 
EMG - metingen kan worden begonnen eerst de te observeren groep werknemers met 
zorg moet worden uitgezocht en vervolgens moeten de te onderzoeken personen worden 
gelnterviewd. Deze interview-gegevens moeten vervolgens worden gecheckt door middel 
van een spreekuuranalyse (anamnese) bij de betreffende huisartsen. 

De driehoeksrelatie 

Door middel van M.M.O. worden de werkhoudingen en het al dan niet uitoefenen van 
een kracht of het verplaatsen van een last weergegeven; statische/dynamische arbeid 
wordt aangegeven en de werkhandeling wordt genoteerd. 
Uit deze factoren kan het percentage van ieder gemeten lichaamshouding per tot ale 
werktijd worden weergegeven. 
Door middel van EM G worden de spierspanningen gemeten, zodat kan worden 
vastgesteld welke houding de minste inspanning kost en welke niet, de zogenaamde 
weegfactoren. 
Door nu deze weegfactoren te vermenigvuldigen met het percentage krijgt men een 
produkt. Telt men deze produkten bij elkaar op, dan krijgt men in de som der 
produkten een getal, dat de rugbelastingsscore aangeeft. 

In schema: 

M.M.O.: lichaamshouding belasting werkhandeling 

I I i 
percentage gemeten lichaamshouding per werkhandeling per totale werktijd 

EM G: weegfactoren 

rugbelastingsscore 
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Geometrie (G): de vormveranderingen worden geobserveerd en door middel van 
instrumenten, zoals de zwaartepunt-verplaatsingsmeters en de buigzame Iatten, 
vastgelegd. 
Kracht/belasting (K): er wordt op de checklist aangegeven of er al of niet een kracht 
van betekenis wordt uitgeoefend dan weI een last wordt verplaatst. 
Rieruit zouden de eigenschappen van het materiaal (M) kunnen worden afgeleid. 
Zuidema e.a. melden hierbij een probleem (dat niet door hen is opgelost): 
Welke waarde kent men toe aan de ene houding ten opzichte van de andere? 
Ret aantal kg.m. per tijd is te meten. Maar hoe moet men een langdurig volgehouden 
staand-gebogen houding waarderen in vergelijking met zittend werk gedurende dezelfde 
t "d? 1J . 

Mate van detaillering 

8 items (bijlage 1) verdeeld over 6 faktoren: 
1. de aan- of afwezigheid; 
2. de algemene houding: staan, zitten, zitten met correcte rugleuning, een andere 

houding; 
3. de rug in beweging of gefixeerd; 
4. de rug recht of gebogen; 
5. weI of niet afsteunen van het bovenlichaam op de handen of armen; 
6. het al of niet uitoefenen van een kracht van betekenis of het verplaatsen van een 

last. 

Rierbij wordt tevens genoteerd met welke werkhandeling de werknemer bezig is en de 
frequentie van de dynamische spierinspanning, zodat een indruk kan worden verkregen 
over de verhouding tussen statische en dynamische rugbelastingen bij de te observeren 
personen. 

Twee beperkingen van de methode Zuidema met betrekking op het aantal items zijn: 
- Per momentopnamen kunnen slechts een beperkt aantal zaken worden geregistreerd, 

anders gaat de waarnemer staan kijken en is er geen sprake meer van een 
momentopname. 

- Met de M.M.O. kan niet worden gemeten hoelang achtereen zulk een 
lichaamshouding wordt ingenomen. 

Curatieve en preventieve impact van de aanbevelingen 

Zuidema e.a. noteren bij de M.M.O. tevens de frequentie van de dynamische 
spierinspanning. Door middel van voorlichting streven Zuidema e.a. ernaar om de 
werknemers een afwisselende statische/dynamische houding tijdens het verrichten van 
hun arbeid in te laten nemen. 

3.2.2 Methode BGBouw/v. Rooyen 

Sub jectief/ob jectief 

Subjectief: Men verkrijgt een globale werkhoudingsindeling met een beschrijvende 
methode met symbolen voor de vooraf opgestelde meest voorkomende 
houdingen. 
Met behulp van videoopnames worden de observaties van gedetailleerde 
wer k bewegingen geanal yseerd. 
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Kwaliteiten van de methode 

De meetmethode gaat met behulp van M.M.O. 
Hierin schuilt een bepaalde mate van onnauwkeurigheid, want de methode is niet exact 
beschreven. Er wordt namelijk ook geen gebruik gemaakt van video - of filmregistratie, 
wat de onnauwkeurigheid zou verkleinen. 
De onnauwkeurigheid wordt mede bepaald door het referentiekader waaraan de 
M.M.O.-opnamen gerefereerd worden. In dit geval zijn de normeringen om naar 
aanleiding van gegevens over de procentuele tijdsduur van elke houding over een 
werkdag uiteindelijk een uitspraak te doen over de fysieke belasting van de arbeid niet 
voorhanden. 
Dit zegt tevens iets over de validiteit. Het doel van de methode is net als bij de 
methode Zuidema, de rugbelasting te bepaIen. Er kan gesteld worden dat deze methode 
niet-valide is. 
Ook de betrouwbaarheid van deze methode is niet zo groot. Met deze methode is er 
altijd sprake van de meningjinvloed van de waarnemer op de meetresultaten. 
De betrouwbaarheid wordt mede bepaald door het opnametijdvak en het aantal 
waarnemingen. De rondetijd, dat is de tijd die nodig is om de hele ploeg waar te 
nemen, zal afhankelijk zijn van de grootte van de ploeg en de verspreiding van de 
ploeg over het bouwwerk. Getracht moet worden om de 30 s. een andere persoon waar 
te nemen. 
Rondetijd: 30 x aantal personen. 

Gezien de benodigde tijd en mankracht wordt volstaan met een observatie gedurende 
een fractie van de werkdag, in plaats van gedurende de volle acht-urige werkdag. 
Welke fractie van de werkdag zou moeten worden genomen is niet omschreven. 
Hierdoor is de reproduceerbaarheid van deze methode niet groot. 

Daar deze methode een aanpassing en uitbreiding van de methode Zuidema is, zullen 
de kosten ongeveer hetzelfde zijn. 

De beperking van de methode BGBouw Iv. Rooyen is dat deze methode arbeidsintensief 
is. Dit komt onder andere doordat voor het juist en snel kunnen registreren veel tijd 
geinvesteerd moet worden in het aanleren aan de waarnemer van aile mogelijke 
houdingen. 

De driehoeksrelatie 

Door middel van M.M.O. wordt een houdingsanaIyse uitgevoerd. Men verkrijgt een 
globale werkhoudingsindeling met een beschrijvende methode met symbolen voor de 
vooraf opgestelde meest voorkomende houdingen. Tevens wordt hierbij de grootte en 
vorm van arbeidsbelasting, de ondergrond waarop men werkt en de werkhandeling 
genoteerd. Vervolgens kan de frequentie van de lichaamshoudingen gedurende een 
werkdag worden bepaald. Ook is vast te stellen welke lichaamshoudingen gedurende een 
bepaalde werkhandeling voorkomen. 
Frequentie van een bepaalde houding vermenigvuldigd met de rondetijd (= de tijd die 
nodig is om de hele ploeg waar te nemen) geeft proventueel aan welk gedeelte van de 
werkdag de geobserveerde persoon in die houding heeft gewerkt. 
Naar aanleiding van gegevens over de procentuele tijdsduur van elke houding over een 
werkdag is het moeilijk een uitspraak te doen over de fysieke belasting van de arbeid, 
want normeringen zijn nog niet voorhanden. 
De link naar het berekenen van de lage rugbelasting kan niet worden gelegd, omdat 
daarvoor onder andere het gegeven "normering" ontbreekt. 
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G: de vormveranderingen. 
Er wordt een houdingsanalyse gemaakt door middel van M.M.O .. 

K: Tevens wordt aangegeven in %, waarin de houding belast is door een gewicht 
(bijvoorbeeld het tillen van stenen). 
Afleiding van M: 
Naar aanJeiding van gegevens over de procentuele tijdsduur van elke houding over eell 
werkdag is het moeilijk een uitspraak te doen over de fysieke belasting van de arbeid, 
want normeringen zijn niet voor handen. 

De onderzoekers hebben zich beperkt tot een houdingsanalyse, doch doen geen 
uitspraken over de uiteindelijke belasting die de werknemer ondergaat. 
V. Rooyen e.a. hebben hun methode beschouwd als voorstudie voor (bedrijfs)artsen, 
zodat zij in staat zijn inzicht te krijgen in de werkzaamheden in de bouw. 
En in combinatie met hun eigen medische kennis zouden de artsen een conclusie 
kunnen trekken met betrekking tot de lichaamsbelasting van een bepaaide 
werkhoudingen. 

Mate van detaillering 

7 items: houding van de rug, benen, armen, hoofd, grootte van de arbeidsbelasting, 
vorm van de belasting, ondergrond waarop men werkt. 
Het noteren van de houdingen gebeurt door middel van symbolen (Bijlage 4). 

Curatieve en preventieve impact van de aanbevelingen 

Deze methode geeft als resultaat gegevens over de procentuele tijdsduur van elke 
houding over een werkdag. Naar aanleiding van deze gegevens kan preventief te werk 
worden gegaan door bijvoorbeeld te voorkomen dat een houding een lange tijd moet 
worden volgehouden. 

3.2.3 OW AS - methode 

Subjectief/ob jectief 

Subjectief: middels M.M.O. worden veelal ruwe gegevens verzameld. 
Elke werkhouding kan door middel van een coderingsstelsel van een 
eenduidige code worden voorzien. 

K waliteiten van de methode 

Elke werkhouding kan door middel van een eenduidige code worden voorzien. De code 
wordt opgebouwd door het toekennen van positienummers aan de stand van de 
deelhoudingen. De deelhoudingen kunnen procentueel berekend worden. 
De percentages deelhoudingen op een werkdag worden gerelateerd aan een normenlijst, 
die is opgesteld aan de hand van biomechanisch onderzoek. Hierin zit een bepaalde 
marge van onnauwkeurigheid in, want het biomechanisch onderzoek is niet nader 
omschreven. 
De methode mag als een betrouwbare en reproduceerbare methode worden beschouwd, 
daar de methode duidelijk is omschreven. 
Alleen is niet weergegeven hoe de onderzoeksgroep moet worden vastgesteld. 
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De reproduceerbaarheid wordt bevorderd door het feit dat OW AS twee vormen kent: 
Basic-OW AS, met het gehele lichaam wordt bewogen, werk met een overwegend 
dynamisch karakter en Specified-OW AS, bij zittend of staand werk, er wordt 
voornamelijk met de handen gewerkt. 

Ret is de bedoeling van de methode werkhoudingen te analyseren en c1assificeren. 
Dit wordt nagestreefd door middel van het coderen van de deelhoudingen en 
uiteindelijk de procentuele deelhoudingen te refereren aan een normenlijst. Rieruit kan 
worden afgeleid, dat de methode valide is. 

Ais c1assificatie-systeem ter beoordeling van de uiteindelijke belastingsgraad, 
veroorzaakt door de werkhouding, is het systeem zonder meer bruikbaar. Aangezien nog 
onzekerheid bestaat over de criteria, die aan bet systeem ten grondslag liggen, is het 
systeem niet bruikbaar voor het kwantificeren. De grenzen van de verschillende klassen 
kunnen namelijk niet met zekerheid worden bepaald. 

Ret kostenplaatje van de OW AS is niet bekend. 

De OW AS-methode is als arbeidsanalyse-systeem goed te hanteren, alhoewel 
arbeidsintensief, doordat de observatoren een speciale cursus moeten volgen om 
geoefend te geraken in het hanteren van de methode. Bij regelmatig gebruik dient 
computerverwerking van de gegevens mogelijk te zijn. 

De driehoeksre1atie 

Door middel van een coderingsstelsel wordt elke werkhouding van een eenduidige code 
voorzien en de eventuele uitwendige belasting wordt genoteerd. Er wordt eveneens 
geregistreerd met welke werkfase of werkhandeling de werknemer bezig is. 
Achteraf kan men dan nagaan door welke werkopstelling of werkmethode de 
aangetroffen werkhouding werd veroorzaakt. 
Bij de standaardhoudingen kan een belastingsgraad worden aangegeven (zie bijlage 5). 
Verdeling standaardhouding op het totaal van houdingen is te vergelijken met de 
verdeling van de belastingsgraden. 
Bekend is dan welke standaardhouding met welke belastingsgraden in welke aantallen 
voorkomen (bijlage 5) 

G: de vormveranderingen worden geobserveerd en door middel van 
deelhouding-coderingen vastgelegd. 
Voor elke standaardhouding werd de belasting op het bewegingsapparaat berekend. 
Rieruit wordt afgeleid boe groot de belasting is voor de werknemer door middel van de 
percentages deelhoudingen te relateren aan een normenlijst. Uit deze vergelijkingen 
komen dan de aanbevelingen in de vorm van Action Categories. 

Mate van detaillering 

De code wordt opgebouwd door het toekennen van positienummers aan de stand c.q. 
houding van de rug (4 posities), armen (3), benen (7) en soms het hoofd (5). 
Dus totaal: 4 + 3 + 7 (+ 5) = 14 (19). 
Per waarnemer wordt eveneens geregistreerd met welke werkhandeling de werknemer 
bezig is. 
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Curatieve en preventieve impact van de aanbevelingen 

Uit de belasting op het bewegingsapparaat volgde classificatie in vier categorien, die 
worden uitgedrukt in aanbevelingen aan het management. Deze maatregelen zijn 
curatief. 
De aanbevelingen kunnen tevens preventief werken door de houding per tijdseenheid te 
veranderen. 

3.2.4 ARBAN - methode 

Subjectief/objectief 

Subjectief: de opname van de werkplaatssituatie vindt plaats door middel van video 
of film, die achteraf verwerkt moet worden. 

Kwaliteiten van de methode 

Er worden voorwaarden gesteld, die allen betrekking hebben op het kiezen van een 
representatieve situatie en het reduceren van de individuele factor. 
Hierdoor wordt de reproduceerbaarheid vergroot. 
De methode is nauwkeurig, omdat de lengte van het opnametijdvak (lengte van de 
film) in eerste instantie wordt bepaald door de duur van de werkcyclus. 
De intervallen tussen de te analyseren beelden hangen af van de inhoud van de 
werkcyclus 
De ARB AN-methode gaat ervan uit dat werkhouding en belasting van het eigen 
lichaamsgewicht gezamenlijk geevalueerd kunnen worden met behulp van de Borgschaal 
en een handleiding, waarin de waarde van de werkhouding op de Borgschaal wordt 
weergegeven. 
De ARB AN-methode is een arbeidsanalyse-methode waarbij gekeken wordt naar 
verschillende lichaamshoudingen, statische en dynamische belastingen. 
Aard van de belasting kan worden vastgesteld, maar is het verschil statisch/dynamisch 
terug te vinden op de Borgschaal? 
Dit blijkt hier niet duidelijk te zijn weergegeven, waardoor de validiteit van de 
methode in dit opzicht niet is vast te stellen. 

Deze methode geeft geen vaste aantal waarnemingen per tijdseenheid aan, daar dit 
afhankelijk is van de inhoud van de werkcyclus, waaruit kan worden afgeleid dat de 
betrouwbaarheid van deze methode niet erg groot is. 

Met betrekking tot de kosten van de uitvoering van deze methode wordt niets gezegd. 

De methode is arbeidsintensief, doordat ten eerste de representatieve situatie moet 
worden gezocht; het tijdvak en het aantal opnamen moet worden bepaald en vervolgens 
de volgende vier stappen moeten worden ondernomen: 
observeren, coderen, computerisatie en evaluatie. 
Een voordeel van deze methode is dat personen met een beperkte ergonomische kennis 
deze methode na enkele uren training kunnen gebruiken. 
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De driehoeksrelatie 

Codering van de houding en belasting bij een aantal dieht in de tijd bij elkaar gelegen 
situaties. 

Deze methode gaat er vanuit dat 4 "stress-basic-factoren" in samenhang met elkaar de 
fysieke belasting van de functionele eenheid bepalen: 
L houding en beinvloeding van het eigen lichaamsgewicht; 
2. uitoefenen van kraeht op omgevende objecten; 
3. tijdsduur van de belasting, aard van de belasting (statjdyn) stand van de 

gewrich ten; 
4. belasting door trillen of schokken. 

De hoogte van de inspanning wordt door de observator geschat naar aanleiding van het 
houdingsschema en informatie over gewichten en krachten. 

G: De vormveranderingen worden vastgelegd middels video- en filmopnamen. 
K: Deze methode gaat ervan uit dat vier "stress-bask-factoren" in samenhang met 

elkaar de fysieke belasting van de functionele eenheid bepalen. 
M: De hoogte van de inspanning wordt door de observator geschat naar aanleiding van 

het houdingsschema en informatie over gewichten en krachten die op die werkplaats 
zijn waargenomen. 

Bij de ARB AN-methode wordt via de Borgschaal de geobserveerde fysieke belasting 
per functionele unit en de totale lichamelijke belasting omgezet in kwantitatieve 
gegevens. 

Mate van detaillering 

Bij het evalueren van de film wordt het lichaam bekeken als een conglomeraat van zes 
functionele eenheden. 
Tevens kan aan de hand van video of film de verschillende fases van het werk worden 
bepaald. 

Curatieve en preventieve impact van de aanbevelingen 

Aan de hand van een "belasting-tijd-curve" worden de zwaar belastende situaties als 
pieken teruggevonden. 
Dit leidt tot curatief handelen door nieuw gereedschap aan te schaffen, welk gebruik 
een verlaging van de fysieke belasting, volgens de ARB AN-methode gemeten, tot 
gevolg heeft. 
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4 VOORBEELDEN 

Aan de hand van twee voorbeelden zal nu de bruikbaarheid van de methoden worden 
getoond. 

a Een ergonomische analyse van de werkzaamheden in de badkamers 

Ret bepalen van de lage rugbelasting van het verplegend person eel in eell 
zwakzinnigen-inrichting, waarvan de meeste bewoners dubbel gehandicapt zijn. 
Hierbij werd met name naar de werkzaamheden in de natte cellen gekeken. 

Voor de houdingsanalyse is de OW AS-methode gekozen. 
Methode BGBouw /v.Rooyen bood te weinig differentiatie van de rughouding, de 
ARBAN-methode is te bewerkelijk en methode Zuidema analyseert aIleen statische 
belasting. 
Hier is gekozen voor de Basic-oWAS-methode voor overwegend dynamisch wer},; 
waarbij grote delen van het lichaam tegelijkertijd bewegen. 
Als tijdsinterval is 30 s. gekozen omdat de verschillende observatoren deze methode 
voor het eerst gebruiken en dus in een leersituatie verkeerden. 
Ret opnametijdvak is gesteld op ren uur. 

Conclusie: 
Met behulp van de tot nu toe gedane observatie kunnen geen acute situaties 
aangetoond worden. 
Op dit moment zijn er te weinig gegevens beschikbaar om hier een goed onderbouwde 
uitspraak te kunnen doen over de mate van lage rugbelasting van het verplegend 
personeel. 
Suggesties: een nieuw ergonomisch onderzoek toegespitst op de rugbelasting en tilgedrag 
(NIOSH). 

bEen ergonomische analyse van het werk in een operatiekamer 

Met behulp van M.M.O.'s werd geprobeerd inzicht te krijgen in de verdeling van 
houdingen en activiteiten van de OK-medewerkers over de gehele duur van de operatie 
gezien. 
Als tijdsintervallen werd gekozen voor respectievelijk 10 en 15 mil1uten. 
Ret opnametijdvak is de gehele duur van de operatie. 

Voor de M.M.O. IS, met als onderwerp houdingen, is er voor de indeling van Zuidema 
gekozen, omdat deze eenvoudig, zonder gebruik te maken van video-opnamen, uit te 
voeren is en om te weten te komen waar op de belastingsschaal van Zuidema een 
OK-medewerker staat. 
Dit in tegenstelling tot de OW AS-methode, die zeer tijdrovend is en daarom ook niet 
door de onderzoekers gebruikt werd. Daar staat tegenover dat de OW AS-methode veel 
gedetailleerder is dan methode Zuidema. 
Een bijkomend voordeel van de methode Zuidema is dat deze onderscheid maakt naar 
statische en dynamische belasting. Tenslotte staat de indeling van Zuidema toe, dat de 
statische belasting van verschillende beroepen met elkaar vergeleken kan worden door 
middel van weging van waardefactoren bepaaJd door EMG-metingen. 
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Conclusies: 
- De gekozen tijdsintervallen van 10 en 15 minuten zijn te groot geweest om over het 

verloop van een operatie inzicht te krijgen in houdingen en activiteiten. Intervallen 
van 5 minuten zijn wellicht beter geschikt. 
Ret aantal M.M.O. 's is (wegens tijdgebrek) te klein geweest om tot echte "harde" 
gegevens te komen. 
Er is meer inzicht nodig in de taak van de anaesthesist, wil een goede M.M.O. met 
betrekking tot diens activiteiten kunnen worden uitgevoerd. 
Met andere woorden, over het algemeen gezegd is een goede taakomschrijving 
vereist. 
De klasse-indeling voor de M.M.O. 's met betrekking tot houdingen is mindel' 
geschikt en zou voor verder gebruik "uitgebouwd" moeten worden met meerdere 
klassen. De houdingen die men tijdens een operatie aanneemt zijn voor een groot 
deel getordeerd en afgesteund op ren been; de belasting is daardoor 
hoogstwaarschijnlijk hoger dan door de onderzoekers berekend en geconstateerd is. 
am een juiste indruk van de belasting te verkrijgen zal men een nieuwe M.M.O. 
moeten verrichten waarbij men ook rekening houdt met meer gecompliceerde 
houdingen. 
De methode Zuidema is hiervoor dus minder geschikt. Een alternatief is de 
OW AS-methode, hoewel die nogal bewerkelijk is. 



26 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In eerste instantie was het doel van dit literatuur-onderzoek een interpretatie-model op 
te stellen, waarin per arbeidsanalyse-methode is weergegeven hoe de observatie
registratie-resultaten kunnen worden geinterpreteerd naar de mate van belasting van de 
rug. 

Uit de literatuur en gesprekken met deskundigen op het gebied van de afzonderlijke 
arbeidsanalyse-methoden kwam naar voren dat de methoden hierin niet geheel 
voorzien. De methoden beschrijven de wijze van observeren, vervolgens een 
interpretatie van de zwaarte van het werk en/of een weergave van de procentuele 
tijdsduur van elke houding over een werkdag. 

De vier arbeidsanalyse-methoden, de methode Zuidema, de methode BGBouw /
v.Rooyen, de OW AS-methode en de ARB A N-methode, werden met elkaar vergeleken 
op grond van hun acquisitie en de onderliggende interpretatie-modellen. 
Een kwaliteitsoordeel van de vier arbeidsanalyse-methoden werd uiteindelijk bepaald 
aan de hand van criteria. 

Tijdens het zoe ken c.q. opstellen van deze achterliggende modellen kwamen de 
onjuistheden en tekortkomingen van de arbeidsanalyse-methoden naar voren. 
De bruikbaarheid van de verschillende arbeidsanalyse-methoden voor het bepalen van 
de lage rugbelasting bij een bepaalde onderzoekspopulatie kan hieruit worden bepaald. 

Uit deze literatuurstudie is naar voren gekomen dat niet alle vier methoden voorzien in 
de interpretatie van de observatie-resultaten naar belasting van de lage rug. 
Dit is weI veroorzaakt door gebrek aan geld (Methode Zuidema), dan weI gebrek aan 
kennis (BGBouw /v.Rooyen). Bij de methoden OWAS en ARBAN is een poging gedaan 
hierin te voorzien, maar de feiten waarop ze zijn gebaseerd zijn niet bekend (dan weI 
afwezig). 

Uit de voorbeelden genoemd in hoofdstuk 4 blijkt dat het bij het kiezen van een 
arbeidsanalyse-methode afhankelijk is van het doel van het te verrichten onderzoek. 
Het is vervolgens een kwestie van afwegen van de voor- en nadelen en beperkingen 
van de, voor het te bereiken doel geschikte, arbeidsanalyse-methoden. 
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Bijlage 1 

Philips Multimomentopname 
Ergonomische voor 

Werkgroep 

Groep studiedoeleinc:len Rugonderloek 

Onder wek Waamemer loomveek Dag Uur 
1·2 :-4 5·6·7 8 9 

Lichaamshoudingen 

Persoon Afwezig Staan 
Zit1 t!n RI.i9 Rug Romp La~t of 

Oniuist Correct "it Krom af g<:s t !lund k ~i,g,t 
11·12 .3 14 IS \() 17 I~ (9 ~1I 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

og 

10 

11 

1Z 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
.. 

24 

25 



~ e e "'. .r 
t!n 11 ~e'lt ~n I electromyogram I 

a d. 

volgnulMler lichaamshouding linker lage rechter lage aan te ne~e::! 

rugspier rugspier weegfaktor 

n - 19 n - 19 

(8) voorovergebogen zitten met bovenlichaam op onderarmen 10 10 12 
afgesteund 

(4) vooroverge bogen staan met het bovenlichaam op de h~~den 13 14 12 
afgesteund 

(2) licht voorovergebogen staan cet bovenlichaam op handen 17 15 16 
afeesteund 

(7) maximaal voorovergebogen staan 22 19 21 

(12) rechtop zitten met lage rugleuning in de lendenen 22 22 21 

(11) rechtop zitten met hoge rugleuning 35 37 36 

(10) rechtop zitten zonder rugleuning 40 34 36 

(6) rechtop ctaan 61 62 62 

(9) voorovergebogen zitten 84 S8 66 

(5) voorovergebogen staan cet torsie van de rug 153 146 150 

(3) licht voorovergebogen staan 158 147 150 



Bijlage 3 

len voorbceld : 
persoon At boekhouder, levert de volgende geeevens op bij 

de PO I 

werkhouding 

pbogen zitten op 

arm en afgesteund 

rechtop zitten correct 

voorovergebogen zitten 

rechtop staan 

andere houding 

bukken 

voorovergebogen staan 

tot8a1 

Een ander voorbeeld I 

percentage weegfaktor produkt 

30 12 360 

20 

20 

10 

10 

5 

5 

100 

21 

86 

62 

150 

420 

1720 

620 

750 

3870 

plus 5~ bukken en 
10;'. andere houdior, 

per.oon B, gereedschapsmaker : 

werkhouding 

rechtop staan 

voorovergebogen staan 

.andere houding 

voorovergebogen en af-
gesteund staan 

voorovergebogen zitten 

bukkend tillen 

correct rechtop zitten 

totaal 

percentage 

30 

25 

15 

10 

10 

5 

5 

100 

weegfaktor produkt 

62 

150 

16 

86 

21 

1860 

3750 

160 

860 

110 

6740 

plus 5~ bukkend 

til1en en 15~ 

andere houding 

Aldus eamengevat aien we dat de personen A en B respektieve

lijk een rugbelastingsscore hebben van 3670 en 6740. Hun 

dynamische rugbe1ssting v81t ook duidelijk te onderschei

den, doch voorlopig descriptief. 
De "andere houd1ngen", die 1n de MMO n1et nader worden ge

ana178eerd z1jn lopende en liggende werkhoudingen. 



HoveIino benen: Houding rug: Symboot 

- rec:hI ,echl I 
- rechl hOI (achlerovergebogen) ) 

- rec:ht getordeerd f 
- gebogen (hurken) ,echl > 
- rechl ± 30" voorovergebogen ( 

- rec:hl ± 450 voorovergebogen (' 

- rechl ± 90" voorovergebogen r 
- rechl > 90" voorove rgebogen " - gelln .. ld rechl J 
- gekn .. ld t 450 voorovergebogen ..f 
- gellnleld ± 90" voorovergebogen .r 
- Ollknlllid getordeerd J 
- op .. n knie stllunend :!: 90" voorovergebogen .Ii 
O ... nwlllng bll da ,nanty .. ven de zlttend _rkand. 
et"alm.ker ( .. de Amsterdam .. methode" )we.: 

- _ been recht. he! rechl ~ 
andere oebogen 
(op krukl (." - Idem ± 45" voorovergebogen 

- Idem ± .,.. voorOVllrgebogen fI(. 

Code ring 'lIn benen en rug. 

HoveIlng erme~ Syrnbod 

- beldll .rrnen omhoog; V 
- belde armen voor de romp; .::: 
- Idem. me.r ver relkand; c::::!!.o 

- Hn arm omhOOO. 6tn horizonte.l; L. 
- belde omleeg. t-. 

Enkel' armhoudlngen. 

studie nr.: 7 ! blad: 3 Idatum: 17-10 I bouwpluts: /I.'dam I p!oeg9,oolte: 4 pers. 

, : .. .oRTEL SPUITEN 5: SPROEI.EN 9:VERPLAATSEN GER c: H: 
2 : A,Rf.lF.N 6: DICHTPLEISiEREN O:SCHAVEN 0: K: 
3: VLA!~:<F:r.l 7: AfPLEISTEREN A:AFWERKEN E: L: 
4: Hi'tI:\;::S£N 8: !flnNTEREN B :SCHOONMI\K EN G: M: 
\ Begin: 9.51 FOnd.lnt.rval: 2 min 

om~chriiving; man: 

HO~'':'ING HOOFO 'lU'hl\ 11\1\1\ II IJI/I/I/II 1/1\1l1\1\ 11/111111 ,I, 11/1/ 111t'\1111 
ARHC:N 1'.lfll'lt I f .... 11ITl ... l .... 1\/\/ .. 1"<11 .. ... 1)'1"" .. 1 .... 11//rl~ .... """'111'111 ... 11" IrlTlIJ...j ... 

RuciBEN. l1"\l) 1\1' J I\ll ILl( Irl"I"lrll II Irw( )11111'\1,. t-1I'lllllr ,..1111/,.11 

B£LASTING LIIMIDIZ~J LIZIZI-alz "IMIHIMIL. LjI.IMI L]Z 21%1 ... j}\12 ... 1 LI LI"2 l"l "IJII JIItll"l n 12 I). 11.11. 

STAT' DYN I DriB rolol'l~ l!o 10 1'011:11& to 010101010 olsl",lol.s olol'J~ID Dis S 1010 s 1101010/ b 

LQPr.:N I ~TAMJ 1.1'-lsJs I~ !:o II.IL 1& IL. L.1,-jSiS Is LIL.I LolL.I ~ 50IL 1(. lsI:> !.I L. LI LIt. "I" I&.ILI&. 
HANDELH!G 213131)!'!, 1Ill!.I2.I~ 2/11'11313 313/21212- 3131112.la 211 11~13 11113/112. 

Deel van het (ergonomisch) multl·moment·opnameblad voor de bouw (methode Van Roollen). 
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Contanl, ollha bul, OWAS .y,t.m symbols 

1.312.1/1,1-151 
oJ ~ (HEADI 

1 = Ira. 
2 I: bel'll forwardS 
3 = bent IQ the side 
• :: bel'll backwards 
5 I: twisted 

..... _- I WEIGHT OR STRENGTH REOUIRED I 
1 = S 10 kg 
2 = )0'0 kg II 20 kg 
3. '>20 kg 

'-----[LEGS I 
\ I: silling wilh legs belOW Itvel 01 bullocks 
2:: standing on boll'l straight legs 
3 I: standing on one stralghlle; 
• I: standing or crouching on bolh leet, knees bel'll 
S:o standing or crOUChing on one leet, knee bent 
6 = kneeling on one or both knees 

.] _=_~a!.~n92_'!!C:!vl,ni _______ . _____ _ 
8 I: lilllng Wllh legs lind bullOCks 11 lame level 
9 = ."dilional postures Ifl which legs give no SlJpport 
o I: crawling or climbing 

'------ [ARMS I 
, I: both arms below ShOUlder level 
2:: one arm at or above shoulder level 

_L=. _boP!!! !'rn~ !!J2!j~ s..h2.iillle! lrvlij __ 
.. I: one or bolh arms moving or aWl)' from b~y and below 

.houlde, level 

'-------IBACK! , = Slraighl 
2 = bent 
3 = twisted or benlltOewlY' 
.. :: bel'll and twisted or bel'll forwarClS and sidewlv$ 
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WICOWA. II SPIClfllDOWlS sysnM' 

4 

• 
7 

• , 
10 

" 12 

14 

IS 1. 
17 .. 
" 2C 
21 

, 
2S 

1 

30 
31 

32 
33 

31 

.0 
~I 

Te .......... . ..... 

I 

1 

Bijla~ e 6 ....... 

......-. 
12/ I , I I I I I J 1 

[3/ l I I I I 1 Ii L l 
14 / I I I l I I I I I If 

15/ I I I l J / / / / IS 
1_6/ I I I I I I I I I II 
/7/ / / I I I I I I I :. 

-::~-~'IIIIIIIIII ~ 
"111111111,1 c 

IIUD 1(J J I l I l / / I I J~ ....... 
~/IIIIIIII/l 

2 3 4 5 J 11 1 .. S 6" 7 • 9 10 won 'IIA! 

. ~ . 
.. 

. , ; ... 
., ( . . .. 

. : 

" . 



r t,. 
W'ft 

o ' •• e. ::==::::::::::::::::::::::::::::~: W.ft .. _ 
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OWAS Working Po,Iure Type 

3 Back IW'$leO Of Del'll 5Ide",a),s 
2 One arm al Of above shOulder lellel 

1 5'""'0 

LIMITS 
BaCk tWlsled or bel'll 1""WI),5 more l!'\an 
20·, 

One tHm or pan 01 II al or abo". shoulder Ie' 
lIel 

SIIt,ng Wel~t\1 on b\.ItlQCkl, Legs below Dul· 
IQCkl.ye!. 

OBSERVATION 
Comt)lned $hghilwisl and low sIdeways bend 
may 10(;)1( l)enHWlSled. 

NOle o.Herence between "S'I\lng uproghl" 
and lean.ng, 

BACK 3 
pre5sure on discs rises (Iwisling strain) 
IIgamenlS IIghlen. e$pec~lIy in I"ueme 
po5i\ion 
= surlae.s 01 small joints press to

getl1f:r on one lICe ano part on II'le 
Olher (hssve strelching) 

AAMS2 
cervical sl)ine 
= no ,.gnihcan! Slra.n 
muscles 
= IIra.n on ShOulders. sirain on arm 
SIr all'! on shOulOe I IC)IOI 
impossIble 10 mainlain 101 long l)eriods 
when "aile 

LEGS 1 
- no slla.I'I 01'1 lo<nls 
- normo. lly no S\I aln on legs 
- Sllaln on Dack muScles or lIgamenlS 

COllpeno'l'Ig on POllute) 
- ImmoD.hly may lead 10 it'npilireO tlftL/lall· 

on 

BijJage 8 

LOAD CATEGORY 

321 ACTIO CATEGORY 

asymmetrical slrain on muscles 
51aClilily poor = one-sideCS musele '!rain and ligament 

strain = 10$$ 01 "three-poinl" support in back 

lOad_ ellaCI work and SialiC work increase 
straon 
carriage crOOked becaus. batk follOwl 
posture 

balance gOOd 
poslu'e awkward il 
= unva"eo. ma.nlalned lor long I)erlOdi 

J , 

I I J 
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0 NotI\i"9 at all 

0.5 YIry. ..,., weall (Julf "ot~n .. ) 

The she functional units of the human body • 
..... rded in the AR8AN an.Ivsis: (1) head - neck, 
e2. 3) right .nd left sl"toulcler·arm system, 
eel the trunk .nd back and (5, 6) right and left leg 

Ju"" 1982 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

V.y wok 

W.ak (""'''' ) 
Mod.rote 

Son. who' ,'tOft9 

Str0ll9 (heovy) 

v.ry "'Oft9 

Vttfy, "'y ,kOnt (ol",olt tnOl.' 

Malimol 

The eatt'OOry sc.lt with r.tio properties hIS bHn developed 
by Borg and Id.pted for tIle AR8AN IPPlieation 

OIttrlbution of erJOnOlftic st .... on the functional ,,"ltslFut It a certain moment of worlc. The ~ight column 
lndicl'M the tot., It'"' on e.ch FU ~ the four other columns make it possibte to .nalvst how \he stress on • 
certain FU is built up .fter taklno the time f.ctors Ind u!\i,tlnee properti •• into consideration. The bottom line 
Indicates .tote mean level of eech type of st'MS fOf the whole body. 

Dynamic Isometric Vibr.tion Tot" ,.MMoMI ,,"It Posture muscl. strlSS muscle Itfe" • nd shock 'ftonomie It,. .. - , 
,- Helld-neck 3 e H) 0 5'00 

-t. fIt,,"t shoulder - arm 4 7 ,,8 5 , ,,92 

'1 left shoulder - arm 2 1 ',0 0 2·24 

It- Trunk - back 7 3 2·5 0 12·00 .. RiGht leg 2 1 '·0 0 2·24 

•• Ltft Itt 2 , ,,0 0 2'24 

-""'-'bodv 3·79 3-58 "38 2-04 7-37 
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Bijlage 10 
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A dltgr.m demonstrating how 
the ergonomic streu on the 
whole body Wlrles during • 
typical work cycle. The pe., 
It the curve indicate highly 
stressing phHeS of the work. 
thlt should be furt~ 
interpreted 

ergonomic stnmltime·di •• m 
demonstrltint work situations 
with different fluctuation 
pattern. but eQual mean .t,", 
'evel': CAl rel.tlvely eonstant 
Itress, and CS) widely 
fluctulting streu 
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