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Voorwoord. 

Deze literatuurstudie geeft een overzicht van richtlijnen die gehanteerd dienen te 

worden bij het ontwerpen van machines en werkplaatsen. Vermeld dient te worden 

dat de hier beschreven onderwerpen stuk voor stuk onderwerp van een 

literatuurstudie kunnen zijn en dat de resultaten dus slechts een goede eerste 

indicatie zijn. Bij deze literaturstudie zijn richtlijnen uit 4 handboeken met elkaar 

vergeleken en zijn per beschreven onderwerp tevens publicaties, uit tijdschriften 

van de laatste drie jaar, bestudeerd. 
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Samenvatting. 

Deze literatuurstudie geeft een beschrijving van het mens-machine systeem en haar 

omgeving. 

Hoofdstuk 1 schetst een algemeen beeld van de ergonomie als wetenschap en 

geeft de relatie tussen ergonomie en de wetgeving weer. 

In hoofdstuk 2 worden richtlijnen gegeven waar de belangrijkste 

omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van de mens, in een 

ergonomisch verantwoorde omgeving aan moeten voldoen. Deze factoren zjjn 

achtereenvolgens klimaat, geluid, trillingen, verlichting en de luchtkwaliteit. 

In hoofdstuk 3 wordt de communicatie tussen mens en machine bestudeerd. Om 

de machine zo optimaal mogelijk aan de mens aan te passen worden voor 

verschillende vormen van informatierepresentatie en voor de keuze, vormgeving en 

plaats van de bedieningsmiddelen richtlijnen gegeven. 
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1 Inleiding. 

1.1 Een stukje geschiedenis. 

Reeds in 1857 is de term ergonomie in een, door professor Wojciech 

Jastrzebowski gepubliceerd, artikel gebruikt. Toch wordt dit evenwel niet gezien als 

de geboortedatum van de ergonomie als wetenschap. Op 12 Juli 1949 vergaderde 

de Britse admiraliteit en vormde een commissie die onderzoek moest verrichten 

naar de oorzaken van menselijke problemen op het werk. Deze vergadering wordt 

als de werkelijke geboorte gezien van de ergonomie. In eerste instantie lijkt het 

vreemd dat de Britse admiraliteit gezien wordt als oprichter van de ergonomie, 

maar biJ nadere bestudering niet. De Tweede Wereldoorlog vereiste een enorme 

productie van wapentuig en munitie. Oit bracht, door de verhoogde werkdruk, 

problemen met zich mee voor arbeiders in de wapenindustrie. De wapenindustrie 

toonde het belang van betere werkomstandigheden voor de arbeiders. De 

ervaringen die door de admiraliteit waren opgedaan moesten gebundeld worden. 

Zo is de ergonomie geboren. Vanaf dat moment heeft de ergonomie zich 

ontwikkeld tot asn volwassen wetenschap die beschouwd kan worden als een mix 

van biologiet anatomie, psychologie en de ontwerpkunde. 

1.2 Wat is ergonomie? 

Het woord ergonomie is afgeleid uit het grieks: ergon=werk, nomos=natuurlijke 

wet. Een eensluidende definitie kan niet gevonden worden. In bijlage 1 zijn enkele 

verschillende definities opgenomen. Wei is duidelijk dat de doefstelling van de 

ergonomie is te komen, door goed ontwerp of herontwerp, tot arbeidssituaties 

waarin optimaal is rekening gehouden met de kapaciteiten, behoeften en veiligheid 

van de mens. Daar de mens het meest flexibele produktiesysteem is dat er bestaat, 

heeft de mens zich in het verleden moeten aanpassen aan de machines. De 

ergonomie streeft ernaar de machines zoveel mogelijk aan de mens aan te passen. 

In deze literatuurstudie wordt gekeken naar de werkende mens. In dit geval zou je 

de ergonomie kunnen verde1en in vier aandachtsgebieden. 
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Deze aandachtsgebieden zijn: 

-fysische- en chemische omgevingsfactoren. 

-werkplekgebonden aspecten als lichamefijke vermooidheid en antropometrie. 

-communicatie tussen mens en machine. 

-taakstructuur gebonden aspecten als werkorganisatie en arbeidsmotivatie. 

kllmaat 

mens 

intormalie 

4 

taak 
1 

verilchtillll I I IrIIllng , 

" " 
~ 

actie 

t 

,. 

De fysische- en chemische 

omgevingsfactoren alsmede de 

communicatie tussen mens en 

machine zullen onderwerp zijn van 

deze studie. Daar in de toekomst de 

werknemer op de werkvloer steeds 

meer als operator zal werken lijkt de 

keuze voor deze aandachtsgebieden 

gerechtvaardigd. Bovendien blijkt over 

werkplekgebonden aspecten al erg 

veel gepubliceerd te zijn. Figuur 1.1 

displays bedienillll 

laat het mens-machine systeem met de 

te behandelen aandachtsgebieden 

zien. 

1.3 Waarom ergonomie? 

Vaak lijkt het dat maatregelen die 

genomen worden ten behoove van de 

ergonomie slechts extra kosten met 

~ 

/ ,. 
/ 

machine 

input 

figuur 1.1 Het mens-machine systeem in 
haar omgeving. 

zich mee brengen. In werkplaatsen waar veel veranderd zal moeten worden kan dit 

inderdaad het geval zijn. Met name als in de ontwerpfase rekening gehouden wordt 

met ergonomische richtlijnen zal het geen extra kosten met zich mee brengen. Oak 

in reeds bestaande omgevingen valt er zeker voordeel te halen uit ergonomische 

maatregelen. 

Vanaf 1990 is de ergonomie erg belangriJk geworden voor aile bedrijven. Zo 

verlangt de wet van iedere werkgever dat deze de werkplekken en de daarbiJ 
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gebruikte hulpmiddelen op ergonomisch verantwoorde wijze aanpast aan de 

werknemers. De stand van de ergonomie is hierbij bepalend. Bedrijven met meer 

dan 500 werknemers zijn zelts verplicht om zelf over deskundigheid op 

ergonomisch gebied te beschikken. Werkgevers zijn verplicht het 

ondernerningsbeleid mede te richten op ergonomie. Uiteraard zullen ondernemers 

graag voordeel willen zien met betrekking tot produktiviteit en economie. In een 

omgeving waar rekening gehouden wordt met het welzijn en de veiligheid van 

werknemers zal het personeelsverzuim lager liggen, de kans op produktiefouten 

minder zijn en zal de efficientie hoger zijn. Dit zijn voordelen die iedere ondernemer 

moeten aanspreken. 

1.4 Ergonomie en de arbo-wet. 

De handhaving en het toezicht op de naleving van de arbo-wet en de op die wet 

gebaseerde uitvoeringsbesluiten is opgedragen aan de arbeidsinspectie. De 

arbeidsinspectie maakt naast de wettelijke besluiten gebruik van publicatiebladen, 

concept publicatiebladen, voorlichtingsbladen en studies. Publicatiebladen zijn 

gebaseerd op wettelijke bepalingen en zijn derhalve richtinggevend en hanteerbaar 

binnen het kader van de wet. Door de in publicatiebladen gegeven aanwijzingen in 

acht te nemen voldoet men in de ogen van de arbeidsinspectie aan de wettelijke 

bepalingen. Concept publicatiebladen lopen vooruit op publicatiebladen zolang: 

-de wetgeving, binnen het kader waarvan het blad zal worden gehanteerd, nog niet 

is uitgewerkt. 

-de minister heeft toegezegd dat er op zeer korte termijn voorschriften zullen 

worden uitgegeven, maar de nederlandse wetgeving nog niet van kracht is. 

-men op zeer uitgebreide schaal een publicatie, die wei op de wet is gebaseerd, ter 

kritiek wil zenden. Een voorlichtingsblad is algemeen van aard en draagt een 

indicatief karakter, er hoeft geen directe relatie met de wetgeving te bestaan. De 

arbeidsinspectie probeert hiermee een bepaalde ontwikkeling te stimuleren. Studies 

gedaan door of ten behoeve van de arbeidsinspectie zijn niet richtinggevend doch 

vormen een bijdrage aan de meningsvorming. De arbeidsinspectie is zelfs 

gerechtigd vestigingen die niet aan de eisen voldosn te sluiten. 
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2 Fysische- en chemische omgevingsfactoren. 

De omgevingsfactoren hebben enerzijds direct invlood op risico's voor de 

gezondheid anderzlJds hebben zij betrekklng op geleverde prestaties en het 

comfort. De behandelde omgevingsfactoren zijn: klimaat, geluid, trilling en, 

verlichting en de luchtkwaliteit. 

2.1 Krmaat. 

Hat constant houden van de lichaamstemperatuur is essentieel voor het 

functioneren. Daarom is de warmte uitwisseling tussen lichaam en omgeving 

belangrijk. Klimaat, kleding en inspanning zijn de belangrijke factoren op dit gebied. 

De belangriJkste klimaatfactoren zijn: luchttemperatuur, stralingstemperatuur van· 

objecten in de omgeving, vochtigheidsgraad van de lucht en de luchtsnelheid. In 

deze paragraaf worden richtlijnen gegeven voor comfort, hittebelasting en 

koudebelasting. 

2.1.1 Comfort. 

Twee richtlijnen worden met elkaar vergeleken. Figuur 2.1 geeft drie gebieden weer 

waarbij, rekening houdend met 

luchttemperaturen, relatieve 

luchtvochtigheidsgraden (RV), zwaarte van 

de inspanning en kledingisolatie, 95% van 

de werknermers het klimaat als comfortabel 

ervaart. [Directoraat-generaal van de 

arbeid,1986,pag 26]. Comfortabel wil 

zeggen dat de lichaamstemperatuur zander 

rillen of zweten constant gehouden kan 

worden. Een aanname bij deze richtlijn is 

dat de luchtsnelheid gering (0.15 m/s) is en 

.. 

'0 

'0 .0 ... '4 --" 
Figuur 2.1 Optimale klimaatcondities. 

dat er geen stralingsobjecten in de omgeving zijn. De hier gerepresenteerde richtlijn 

is de meest omvattende richtlijn. In de praktijk blijkt deze richtlijn good te voldoon 

echter bij lichte inspanning lijkt de comfortabele temperatuur aan de hoge kant. 
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Kleding isolatie wordt uitgedrukt in clo. Lichte kleding heeft een clo-waarde van 0.5, 

gemiddelde kleding heeft een clo-waarde van 1. Figuur 2.2 geeft enige 

inspanningsvoorbeelden en waarden voor kledingisolatie. [GAK, 1991,pag 3+ 17]. 

·lIchl gemiddeld zwaar zeerzwaar 

70-140 W >140·280 W >280-350 W >350-420 W 
(60-120 kcallhrl (>120-240 kcalihf) (>240-300 kcaJ.11r) (>300-360 kcaIIhr) kledingisolatie in clo 
montage kleine naaimachine cement zware kleding 
onderdelen bed;enen aanmaken tilwerkzaamheden 

typen vojlen schoonmaakwerk schepwerk 
sokken (Iichtl 
sokken (zwaar) 

inspectie werkzaamheden I stukadoren regelmatig tillen panties I . aan werkbank van dozen van onderjurk 
schuren van 

Istraalmaken 
7 kg onderbroek 

kleine onderdelenl inpakken hemd 
• 0 planlen van 
i bureauwerk I bed;enen schilderwerk bomen I·shirl i hijskraan i overhemd (Iicht, k. mouwen) 
zelwerk I I inpakken van extreem zwaar overhemd (Iicht, I. mouwen) 

! metselwerk grote overhemd (zwaar. k. mouwen) 
tekenwerk 

I bewerken van 
onderdelen >420 W 

(>360 kcal!hr) rok (warm) 
bedienen van I kleine lichle --- -------- .'-.--- _._._-
handmixer me\aalonderdelen tilwerkzaamheden Irapklimmen 

sorieren van. I hooglrequent 
. 10m pen i tiIIen van 20 kg 

Figuur 2.2 Inspanningsvoorbeelden en kledingisolatie. 

In het Veiligheidsbesluit voor Fabrieken en 

Werkplaatsen wordt gebruik gemaakt van een 

temperatuursindex L. '-1 =temperatuur van de lucht, 

clo 

0,03 
0,04 

0,05 
0.13 
0,05 
0,06 

0,08 
0,20 
0,28 
0,25 

0,22 

kleding 

jurk (Iicht) 
jurk (zwaar) 

trui (licht, korte mouwen) 
Irui (zwaar, lange mouwen) 

jas (zwaar) 

broek (Iichtl 
broek (middelmatig) 
broek (zwaar) 

schoenen (Iichl) 

L- 427l-STh 
34+71+Th 

clo 

0,17 
0,63 

0,17 
0,37 

0,40 

0,26 
0,32 
0,44 

0,04 

gemeten met droge bol, Tn=temperatuur van de lucht, gemeten met natte bol. 

Omgevingen met een temperatuurindex tussen de 16 en 23 worden als aangenaam 

ervaren. De beide richtlijnen zijn niet strijdig met elkaar. 

2.1.2 Hittebelasting. 

Er is onderzoek verricht naar de blootstelling van de mens aan extreme 

omstandigheden. Een van deze omstandigheden is de blootstelling aan extreem 

hoge temperaturen. Te lange blootstelling aan te hoge temperaturen kan 

uitdroging, verhoging van de bloeddruk, verbranding van huidweefsel en zelfs 

bewusteloosheid veroorzaken. De invloed van warmte wordt met name op de lange 

duur van invloed. Er wordt meer bloed naar de huid gestuurd om het lichaam af te 

koelen, hierdoor komt er minder bij spieren waardoor de prestatie afneemt. Figuur 

2.3 geeft een richtlijn voor de maximaal toegestane blootstellingsduur als functie 

van de luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en zwaarte van het werk. 
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Deze richtUjn geldt bij een kledingisolatie van 0.6 clo en bij een luchtsnelheid van 

0.1 mJs.[Directoraat van de arbeid,1986,pag22]. Het veiligheidsbesluit voor 

fabrieken en werkplaatsen geeft dat de temperatuursindex L kleiner moet zijn dan 

29. Deze richtlijn geeft echter geen waarden voor korte blootstelling hetgeen de 

richtlijn van figuur 2.3 wei doet. 

1ucbttemperatuur ·c 
11 blootstellings· 

duur (atinl 
zwaarte 
van werk 

relatieve 
vochtigheid 

20\ 

relatieve 
vochtigheid 

50\ 

re1atieve 
vocbtigheid 

80\ 

11licht: < 140 W 
atiddel: 140-230 W 
zwaar: > 230 W. 

5 licht 63 56 56 
m1ddel 59 48 46 
zwaar 57 46 42 

15 licht 53 44 39 
middel 52 43 38 
zwaar 51 41 36 

30 l1cbt 51 43 38 
midde1 51 42 37 
zwaar 50 41 35 

45 l1cht 51 42 37 
midde1 49 41 36 
zwaar 47 41 35 

Figuur 23 Maximale hittebelasting. 

2.1.3 Koudebelasting. 

Een ander geval is de blootstelling aan extreem koude omstandigheden. Een te 

lange blootstelling aan lage temperaturen kan 

onderkoeling, vermindering van de capaciteiten van de 

spieren en concentratieverlies betekenen. Over de 

blootstelling aan extreem lage temperaturen is niet al 

te veel bekend. Figuur 2.4 geeft een richtlijn die het 

meest omvattend is. [Directoraat-generaal van de 

arbeid,1986,pag 24] De richtlijn geeft een maximale 

combinatie van blootstellingsduur, temperatuur en 

kledingisolatie weer. Bij deze richtlijn is evenwel niet 

aangegeven onder welke condities deze richtlijn geldt, 

denk hierbij met name aan de zwaarte van de arbeid 

of de luchtsnelheid. Ook deze richtlijn is niet in strijd 

10 

~ 10~~--~-r~~~ 
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.s 
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met het veiligheidsbesluit voor fabrieken en werkplaatsen dat een minimale 

temperatuurindex geeft van L= 12. Deze richtlijn geeft geen waarde voor 

kortstondige blootstelling. 

2.1.4 Bevindingen ten aanzien van het kIimaat 

De meeste richtlijnen geven waarden voor een cornfortabele omgeving. Op dit 

gebled verschillen de richtlijnen njet noemenswaardig. Recenter onderzoek richt 

zich op blootstelling aan extreme omstandigheden. Opvallend hierbij is dat in bijna 

aile publica ties de invloed van de luchtsnelheid buiten beschouwing wordt gelaten 

terwijl het toch een grote invloed heeft op het klimaat. Denk hierbij aan tocht of 

gure wind. De hier gegeven richtlijnen voldoen ruimschoots aan de wettelijke eisen. 

2.2 Geluid. 

De richtliJnen ten aanzien van geluid In dit hoofdstuk hebben betrekking op 

fysiologische effecten, met name gehoorbeschadiging, en op verstoring van de 

communjcatje. GeJuid als drager van informatie zal hier njet expliciet beschreven 

worden. Het geluidniveau wordt veelal weergegeven in dB(A). Het gaat hierbij om 

geluiddrukniveaus gewogen vol gens het A-filter. Dit filter geeft bij benadering de 

werking van het menselijk oor in de verschillende frequentiegebieden weer. 

2.2.1 FysioIogische effecten. 

De wetgeving voor lawaai op de werkplaats kent de volgende hoofdpunten: 

-geluidsniveaus boven 80 dB(A) worden geacht schadeliJk te zijn voor de 

gezondheid. 

-boven deze grens moet de werkgever gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar 

stellen. 

-boven deze grens zal de werkgever het lawaai moeten bestrijden voor zover dat 

redelijkerwjjs mogelijk is. 

-boven de 90 dB(A) zijn de werknemers verplicht gehoorbescherming te dragen. 

Figuur 2.5 geeft de op de ISO-standaard 1999 gebaseerde richtlijn voor dageUjkse 

blootstellingsduur waarbij niemand de kans loopt op gehoorbeschadiging. Voor een 
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A. 
A-
A ~100 
!) m .. ." .. 
:> 
C 
'0 95 
3 
GO 
CD 

90 

85 

aCht-urige werkdag 

komt hier weer de 

norm van 80 dB(A) te 

voorschijn. De 

voorgaande richtlijn is 

bedoeld om blijvende 

gehoorbeschadiging 

tegen te gaan. Er 

wordt tevens 

80L---~ __ ~~ ____ ~ ______ ~ ____ ~~ 

5 a --t2~ L-- --.!l 
minuten uren 

dagelijkse blootstelllngsduur ......... 

Figuur 2.5 Maximaal dagelijkse blootstelling 
onderzoek verricht 

naar tijdelijke gehoorbeschadiging en 

gehoorbeschadiging als gevolg van extreme 

piekbelastingen. Figuur 2.6 geeft de grens van 

extreme piekbelastingen aan, boven deze grens 

kan blijvende gehoorbeschadiging 

optreden.[Oborne d.j.,1987,pag 254]. hierbij dient 

vermeld te worden dat 75% van de populatie 

beschermd zal worden door deze lijn. Om 90% 

van de populatie te beschermen zal de gehele 

curve 5 dB naar beneden verschoven moeten 

170 

iii 
3160 

"" i 150 

140 L-~ __ --L_-'-__ -'-:-_ 
0.0\ 0.1 10 100 

DurOlia .. of 8oon<! I_c) 

Figuur 2.6 Maximale 
geJuidspieken 

worden. Uit onderzoek is gebleken dat ook tijdelijke gehoorbeschadiging op kan 

treden. Om dit te voorkomen moet iemand die blootgesteld is aan geluidspieken 

een bepaalde tijd herstellen voordat deze wederom belast wordt. Figuur 2.7 geeft 

een richtlijn voor de hersteltijd als functie van de lengte en sterkte van de 

geluidspiek.[Oborne d.j.,1987,pag 253]. De geluidssterkte wordt hier niet uitgedrukt 

in dBCA) maar in dB. 
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2.2.2 Verstoring van de comrnunicatie. 

Lawaai op de werkplek dat niet tot gehoorbeschadiging leidt kan evenwel tot 

verstoring van de communicatie en verlies van concentratie leiden. In deze 

paragraaf wordt hier 

aandacht aan besteed. 

Figuur 2.8 geeft een 

richtlijn gebaseerd op 

de relatie tussen 

omgevingslawaai en 

.. ... 
m 

4.9 

~ ... 2 .. 4 
"' . .. .., 
:: 1.2 

.'" 
=~ 0 .. 6 

-:1" !!. 0.3 .. 
vetl1alnbaa-r 

.. 0.15 P:;;;S;;;"IL-;;-;;sO:------:e":::-o ---:-:~~~....:>.....:::-:?'--7:7-~-"""':"!.120 
I. .(elBA) 57 61 77 87 107 117 127 

afstand tussen spreker Figuur 2.8 Omgevingslawaai en communicatie. 

en toehoorder bij 

verschillende vormen van communicatie. [GAK,1991,pag 10]. Opvallend is dat bij 

een afstand groter dan 5 meter en in een omgeving met een geluidsniveau van 80 

dB(A) communicatie al niet meer mogelijk is. De mate van bekendheid van 

informatie is niet in deze richtlijn opgenomen, het zaI duidelijk zijn dat als de 

informatie bekend is deze makkelijker begrepen wordt dan wanneer deze totaal 

onbekend is. 
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"."",,11,-..., 
AkUv.t,telten fI4C-cur ... dIltAl ... l_ 

lutsterer. n.&4t :c.v.ak t;elUid to !:<It lO 21 tot 30 

,leer 9Q4!I4 l&11Eteren Met 110_ """ 20 a1et ........ """ 30 

t.ek$t 1n.spreken Il1et ........ """ 25 .1e' ........ """34 

qoed lu1&tel'1m nl.et IIoger """ 35 .1et ........ """U 

s'Utpen eo nastc 25 !:<It 40 34 tot u 

coavers.tUe, re.d1(1 lu1steren of 
t .. v. k1jke .. 30 !:<It 40 38 tot 47 

~ verstunbaarheld 35 tot 45 U tot 52 

red&l1~k ;oec1e ventaanbaarheld 40 tot SO 41 tot 56 

redel1jk4t ve%'$r,aanbaan.id 45 tot 55 5l tot 51 

$i!':t!l;,er. er. telfJ;for.eren noq 1DOqt!11:;k 50 tot 60 56 tot 66 

$pru4r. ntel ~Ujk 60 tO't 75 66 tot 80 

Lawaai op da werkplaats kan ook 

laiden tot vermoeidhaid, hoofdpijn an 

vermindering van de oplettendheid 

hetgesn ssn vsrliss asn produktiviteit 

betsksnt. Rguur 2.9 geeft snkela 

aktivitsitsn met daarbij gewenste 

geluidsdruknivsaus. [Directoraat

generaal van de arbeid,1986,pag 19]. 

Vermeld dient te worden dat de 

geluiddrukniveaus voor rusten en 

slapen aan de hoge kant Iiggen. 
Figuur 2.9 Gewenste geluidsdrukniyeaus. 

2.2.3 Bevindingen ten aanzien van gefuid. 

Richtlijnen v~~r hinder bestaan vealal uit maximaal toelaatbara nivealJs, in aen 

geluidarme omgeving wordt bijna ieder galuid waargenomen an mogelijk als 

hinderlijk ervaren. Een bepaald achtergrondgeruis kan daarom nuttig zijn om 

andere geluiden te maskeren. Op dit punt wordt nogal wat onderzoek gedaan. Bij 

repetetief werk wordt een radio op de achtergrond vaak als stimulerend ervaren. 

Richtlijnen zijn hiervoor niet gegeven, maar ar kan wei gesteld worden dat streven 

naar een zo laag mogelijk geluidsdrukniveau niet altijd noodzakelijk is. 
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2.3 TriUingen. 

Trillingen kunnen lichamelijk letsel veroorzaken maar kunnen ook geestelijke 

vermoeidheid tot gevolg hebben. Bij hat bestuderen van trillingen zijn sr drie 

kenmerken te onderscheiden: trillingsfrequentie, trillingsversnelling of intensiteit en 

de blootstellingsduur. De richtlijnen voor trillingen worden ondergebracht in twee 

groepen: richtlijnen v~~r lichaamstrillingen en richtlijnen voor hand-arm trillingen. 

2.3.1 lichaamstrillingen. 

Uchaamstrillingen omvatten trillingen die het gehele lichaam in trilling brengen zoals 

het trillen van de auto maar oak het trillen van een werkvloer of platform. De 

effecten van lichaamstrillingen kunnen zijn: ongemak, pijn in de borststreek, 

ademhalingsmoeilijkheden, rugpijn en verminderd kijkvermogen. Figuur 2.10 geeft 

de IS().norm 2631 

weer. Deze richtlijn is 

gebaseerd op het 

prestatie en 

vermoeidheidscriterium. 

Overschrijding van de 

richtlijn zal zich uiten in 

het verminderen van de 

motorische en visuele 

vaardigheden.Deze 

richtlijn omvat slechts 

de verticale 

t 
5,0 
41,0 

3,15 
2.5 

... ~ 2,0 

E 1,6 

:: 1,25 

'" 1.0 

~l 
~ 0,8 
S 0,63 
i 0.5 > 

0,4 
0.315 
0,25 
0.20 
0.16 

0.125 
0,1 +-r .......... ""r""'I......,.....,...'I"""'I"-,....~24.;..;uurr"T"'""r-"I'"..,....'I"""'I"....,.....,....,.....,.........., 

0.4 0,63 1,0 1,6 2,5 4.0 6.3 10 16 25 40 63 
0.5 0.8 1,25 2.0 3.15 5,0 8.0 12.5 20 31.5 50 80 

Figuur 2.10 Blootstelling aan verticale lichaamstrillingen. 

lichaamstrillingen, dit zijn overigens wei de meest voorkomende lichaamstrillingen. 

Bij een gegeven kritieke frequentie en intensiteit kan de maximale blootstelling 

gevonden worden. Indien men comfort als beoordelingscriterium neernt dan valt 

dezelfde richtlijn te gebruiken maar dan wordt de toegestane versnelling of 

intensiteit een factor 3 kleiner. Deze norm gooft voor blootstelling van minder dan 1 

uur te hoge grenswaarden aan is in de praktijk gebleken. Trillingen van minder dan 

1 Hz, die zeeziekte kunnen veroorzaken, worden niet behandeld. 
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2.3.2 Hand-arm trilingen. 

Trillingen die het hand-arm systeem beinvloeden kunnen aanleiding geven tot 

stoornissen in het vaatstelsel, dit wordt gekenmerkt door witte vingertoppen. 

Ongevoeligheid, verminderde vingervaardigheid en bot-, spier- en 

gewrichtsaandoeningen zijn ook mogelijke effecten van hand-arm trillingen. Hand

arm trillingen treden op bij 

het bedienen van machines 

of biJ het hanteren van 

gereedschappen. Figuur 

2.11 geeft de ISO-norm 

5349 weer. Oak hier kan bij 

een kritische frequentie en 

intensiteit de maximale 

blootstellingsduur gevonden 

worden. 

2.3.3 Bevindingen ten 

aanzien van trillingen. 

In de gegeven richtlijnen 

wordt er van een kritische 

frequentie met bijbehorende 

intensiteit uitgegaan om een 

250,00 

t
2oo•00 
160,00 
125,00 
100,00 

"'~ 80,00 
E 63,00 
:: SO,OO 
go 40.00 
~ 31,SO 
~ 25,00 
~ 20,00 

16,00 
12.50 
10,00 
8,00 

6.30 
5,00 
4.00 

3,15 
2.SO 
2,00 
1,60 
1.24 
1,00 
0,80 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
'
~ 

S 12,5 20 31,5 so 80 125 200 315 500 800 
10 16 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 

frequ4lf'ltie in Hz ~ 

Fignur 2.11 Blootstelling aan hand-arm trillingen. 

maximale blootstellingsduur te vinden. Recent onderzoek probeert gebruik te 

maken van frequentie gewogen intensiteit. Het voordeel hiervan is dat meerdere 

trillingen in de beoordeling megenomen kunnen worden. Dit gebeurt dan in de drie 

hoofdrichtingen en deze intensiteiten worden dan vectorieel gesommeerd. Deze 

intensiteit wordt dan in het geval van lichaamstrillingen wei getoatst aan de ISO

norm 2631 maar in hat gebied tussen de 4 en 8 Hz. Bij hand-arm trilingen wordt 

ook getracht een effectieve belasting te vinden maar hier is nog geen eensluidende 

richtlijn voor te vinden. 
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2.4 vertichting. 

Bij het verrichten van visuele taken is een op het werk afgestemd verlichtingsniveau 

noodzakelijk. Een goede verlichting wordt gekenmerkt door een goede 

verlichtingssterkte en een goade lichtverdeling. In deze paragraat worden 

achtereenvolgens richtlijnen gegeven voor verlichtingssterkte en 

luminantieverschillen. 

2.4.1 Vert"IChtingssterkte. 

De verlichtingssterkte is de hoeveelheid licht die op een vlak valt en wordt 

uitgedrukt in lux. In aUe richtlijnen wordt de gewenste lichtsterkte gegeven 

afhankelijk van het soort werk dat bij deze verlichting verricht moet worden. Het 

indelen van het werk in een bepaalde klasse is bij aile richtlijnen het grootste 

probleem. Figuur 2.12 geeft een optimaal 

• 
verlichtingsniveau als functie van de 

dassificatie van het werk, de leeftijd van 

de werknemer, de contrasten op de 

werkplek en de duur van het 

werk.[GAK,1991,pag 7]. Opvallend detail 

is dat deze richtlijn rekening houdt met 

het feit dat de verlichtingterkte van de 

armaturen afneemt bij gebruik, 

bijvoorbeeld door stot en vuit. De lijn 

nieuwwaarde geeft dit aan. Figuur 2.13 

geeft de criteria waarop de classificatie 

van het werk plaatsvindt en de 

correctiestappen die in figuur 2.12 

worden toegepast. 

H 

.2 
!: 

_jl 
4000 

,/~ 
r:.i" 

'" 2000 i' :g 
1* .r .. :, :P' 

'" 1000 ,.;t' .!: II nieuwwaarne E .... ,;:. 
~ 

II 
..;-:-' oplimaal .. 

> 500 ;;t niveau 
c 

:.;0\::':::"" minimaal .. 
'0 
> 250 " 

-., 
.D .~ 
C ~.;y" 

'" '" ;.;r~! 125 

60 

'/ 
30 

correctie-
slappen: 

leefti;d 
,isico 

conlrasleo 
duur werk-

zaamheden zeer grol nor· li;n zeer 
grol maal li;n 
IV III II I I 

4.7 3.2 2.3 1,7 1.3 1,1 0,9 

9roolle van hel kritisch detail in boogminuten ---
Figuur 2.12 Optimaal verlichtingsniveau. 
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+ in~:~~e 
e vandetaae 
c: 

IV III' II correctiestappen 

:; typering 
!il vandelaak 
J!! 

; leer: f : nor· • f" leer 
. grol ' gro . maal ~ lIn liin 

minder den 5 minuten 
zwakke COnlraslen «1 :3) 
grool risico dOO! loulen 
oude! dan 45 jer 

1 hokje naar links 
1 hokjG naar lechlS 
1 hokle naar rechls 
1 hokJe naar rechls 

~ ... :t 
II 

'.0 

0.5 0.3 

0.2 
0.8 

0.6 

0.1 
0.4 

0.2 

o~--------~------------
4.7 3.2 2.3 1.7 1.3 1.1 0.9 

kri~sche delailgrootte in boogminulen .. 

Figuur 2.13 Klassificatie van de taak en toe te passen correctiestappen. 

Een andere richtfijn, die tot veel hogere verlichtingssterkten gaat, wordt gegeven in 

figuur 2.14. [Directoraat- generaal van de arbeid.1986,pag 42]. Het werk wordt hier 

verdeeld in negen 

klassen, ook hier is 

dit het grootste 

probleem. 

Vervolgens staan er 

per klasse drie 

lichtsterkten 

aangegeven. De 

keuze voor de 

goede lichtsterkte 

wordt gemaakt aan 

de hand van de 

leeftijd van de 

W<l!gfaktor 
kenmerken van taak 
en persoon -1 0 +1 

leeitljd jonger dan 40 40-55 ouder dan 55 jaar 
snelbeld en nauwkeurlqbeid onbelangr1jk beIanqrijk kr1tiscb 
reflekt1e van taakachtergrond. meer dan 7<l' 30-70\ m1nder dan 30\ 

kateqor1e A tim C 
totale W<l!gfaktor (twq) -1, -2 laaqste waarde 

o m1ddelste waarde 
+1, +2 booqste waarde 

kateqor1e D tIm I 
totale W<l!gfaktor (twq) -2, -3 laaqste waarde 

-1, 0, +1 m1ddelste waarde 
+2, +3 boogste waarde 

Figuur 2.15 Weegfactoren ter bepaling van het 
verlichtingsniveau. 

werknemer, de snelheid en nauwkeurigheid van de visuele taak en de reflectie van 

de taakachtergrond. AI deze aspecten worden gebruikt am een weegfactor te 

bepalen. aan de hand van deze weegfactor wordt de juiste verlichtingssterkte 

gekozen. Deze richtlijn is opgenomen omdat deze als enige verlichtingssterkten 

boven 5000 lux aangeeft. Figuur 2.15 geeft de bepaling van de weegfactoren weer. 
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verllcbtingssterkte kategorle visuele kenmerken van de verkzaambeden 

100--150-2002 

2000--3000--50002 

5000-- 1000--10',00 

10000-15000-20000 

A 
B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

openbare ruimte in een dankere omqevinq 
qlobale orlentaUe in een ruimte tljdens Itort 
bezoek 
ru1111te vaar sporadlscb visuele taken worden 
verrlcbt 
vlsuele taken Ht qrote onderdelen of een booq 

Ii:ontrast tussen de onderdelen: 
bijv.: lezen van een gedrukte tekst 

qrove verkzaaJabeden aan een werkban}( 
algemene inspektietaken 

visuele taken Ht klelne onderdelen of een lIIa
Ug kontrast tussen de onderdelen 
bijv.: lezen van een slecht gedrukte tekst 

algelllene verk~aambeden aan een verktank 
zorqvuldlge inspektletaken 

vlsuele taken met zeer kleine onderdelen of een 
laag kontrast tussen <:~ onderdelen 
b1jv.: zeer slecbt qereproduceerde tekst 

zorqvuld1ge en ~111jke inspekt1etaken 
visuele taken over een lange periode met zeer 
kleine onderdelen 
b1jv: assemblaqeverk met zeer Kleine onderdelen 

zeer fijne werkzaamheden aan lab.tafel of 
verkbank 

zeer nauwkeurlqe v1suele taken over een zeer 
lanqe per10de 
bijv: zeer .oeilljke lnspektietaken 

asseJlblage van eXl:rl!em kle1ne onderdelen 
speciale vlsuele taken met extreem Kleine 
onderdelen en extreem lage Itontrasten tussen 
onderdelen 
bijv: werkzaambeden in operatiekamer 

IVerl1cbtingssterkte op Co! plaats van de werkzaamheden. 
2Alqeeene verllcht1nqssterkte in de gebele ruimte. 

Figuur 2.14 Optimaal verlichtingsniveau. 

2.4.2 lJJrninantieverillen. 

De luminantie van een vlak is de hoeveelheid licht die van een v1ak afstraalt door 

reflectie of als bron. AJs luminantieverschillen tussen vlakken greet zijn meet het 

oog zich steeds opnieuw aanpassen waardoer details minder goad en minder snel 

zichtbaar zijn. Figuur 2.16 geeft maximaal toelaatbare luminantieverhoudingen in het 

gezichtsveld.[Directoraat-generaal van de arbeid,1986,pag 45]. 
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lCond1t1es 

tussen de taak en OIIlgreDzende donkere oppervlakken 
tussen de taat en mgrenunde l1cbtere oppervlakken 
tusseo de taa.k en verdeI' gelegen donke.te oppervlakken 
tussen de taa.k en wrder qelegen l1c:btere opperv1a.kken 
tussen l1cbtgeYellde oppervla.kken [Ucht, ruten 

etc.) en omgrenzende oppervla.kken 
overlge QlllStlmd1gheden in norma Ie lt1:Jkve1d 

n.k.: niet kontroleetbur in de praJtt1jk 

klIntoor 

3:1 
1:3 

5:1 
1:5 

20:1 
40:1 

1ndustr1e 

3:1 
1:3 

20:1 
1:20 

n.lt. 

D.It. 

Figuur 2.16 Maximaal toelaatbare luminantieverhoudingen. 

2.4.3 Bevindingen ten aanzien van ver1ichting. 

De laatste richtJijn laat zaer hoge verlichtingssterkten zjen. De arbeidsinspectie 

hanteert de volgende richtlijn. 10-200 lux voor orientatie verlichting, 200-800 lux 

voor normaal werk en 800-3000 lux voor speciale verlichting. In het arokel dis de 

ergonomie wei gediend met nag meer licht" wordt er op gewezen dat niet zelden 

de verlichtingssterkte bij sen iets andere indeling van de werkplek al drastisch 

verminderd kan worden. Er wordt zelfs bewaerd dat verlichtingssterkten van BOO-

3000 lux vaak overbodig zijn. 

Over luminantieverhoudingen bestaan nag enkele onduidelijkheden. Zo wordt in 

sommige handboeken en artikelen beweerd dat op de werkplek de ideale 

verhouding 1: 1 is. Anderen beweren dat een klein verschil tussen taak en 

omgeving gewenst is. Over de maximale verhoudingen zjjn de richtlijnen 

eensluidend, maar over de richting van de verhoudingen wordt verschillend 

gepubliceerd. Zo is niet duidelijk of de taak lichter moet zjjn dan de omgeving, of 

de omgeving lichter moet zijn dan de taak. Meestal zal dit zichzelf wei wijzen maar 

een sensluidende richtlijn is er niet. 

Vermeldenswaardig is het feit dat niet aileen onderzoek wordt gedaan naar 

verlichting maar oak naar de kleur van werkplekken. Uit onderzoek is gebleken dat 

werknemers een neutrale en rustige omgeving prefereren. Maar in dat zelfde 

onderzoek blijkt dat werknemers in een rode kamer aen betere prestatie leverden. 

Daarbij valt wei aan te merken dat lange termijn effecten niet aan bod zjjn 

gekomen. 
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2.5 luchtkwaIiteit. 

Luchtverversing is nodig om zuurstof aan te voeren uitgeademde lucht af te voeren 

en eventueel schadelijke stoffen at te voeren. In deze paragraaf worden zowel de 

ventilatie als de toxische stoffen behandeld. 

1113 ruate per persoon ververs1nq 1II.l/uur 

zwaarte werkzaamheden 1111n1maal optimaal l111nimaal optimaal 

zeer l1chte werkzaamheden 10 15 30 4S 
l1chte werkzaamheden 12 18 35 53 
1111ddelzware werkzaamheden 15 23 SO 75 
zware werkzaamheden 18 27 60 90 

2.5.1 Ventilatie. 

De mate van 

ventilatie is 

gebaseerd op 

luchtbederf door 

met name de 

uitgeademde 

lucht. Mensen 
Figuur 2.17 Werkplekruimte en luchtverversing. 

zullen njet zo gauw stikken, maar wei snel klagen bij onvoldoende luchtverversing. 

Figuur 2.17 geeft de minimale werkplekruimte per persoon en de minimale 

luchtverversing afhankelijk van de zwaarte van het werk. [Directoraat-general van de 

arbeid,1986,pag 39] A1s vuistregel kan genomen worden dat de werkruirnte drie 

maal per uur ververst moet worden. Dit wil overigens niet zeggen dat dit geheel 

kunstmatig moet gebeuren. Natuurlijke ventilatie zal bijna altijd meewerken. 

2.5.2 Toxische stoffen. 

Boven een bepaaJde concentratie kunnen chemische stoffen leiden tot hinder of 

schade aan de gezondheid. Chemische stoffen kunnen in werksituaties worden 

verspreid als gas, damp, nevel of stof. De richtlijn die de arbeidsinspectie hanteert 

zijn de MAC-waarden. MAC staat voor maximaal aanvaarde concentraties. Er zijn 

twee typen MAC-waarden. Dit zijn de MAC-TGG waarde en de MAC-C waarde. 

TGG staat voor tijd gewogen gemiddelde. Hieronder verstaat men de over de tijd 

gemiddelde maximale aanvaarde concentratie bij een blootstelling tot 8 uur per dag 

en niet meer dan 40 uur per week. Tijdgewogen gemiddeJden laten kortdurende 

overschrijdingen toe, vooropgesteld dat het gemiddelde over de werkdag njet wordt 

overschreden. Ais richtlijn wordt gegeven dat de kortstondige overschrijding een 
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waarde mag hebben van 2 maal de TGG·waarde. 

C staat voor ceiling. OVerschrijding van deze concentratie moet in aile gevallen 

voorkomenworden. Deze waarden zijn gekoppeld aan stoffen met een snel 

optredende toxische werking. 

2.5.3 Bevindingen ten aanzien van de luchtk.warlteit. 

Over ventiJatie wordt niet veel meer gepubliceerd, de I'ichtlijnen zijn niet aan 

verandering onderhevig. Toxische stoffen echter vergen erg veel aandacht. Er 

ontstaan steeds nieuwe inzichten in stoffen en hun toxische werking. De 

arbeidsinspektie geeft elk jaar nieuwe MAC lijsten uit. De corrtrole hierop wordt 

strikt uitgevoerd. 
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3 Communicatie tussen mens en machine. 

Om efficient te kunnen werken moet een goede communicatie tussen mens en 

machine mogelijk zijn. In dit hoofdstuk worden verschillende varman van 

informatierepresentatie belicht. Niet aileen goeda informatieverwerking, maar ook 

een goede keuze voor een bedieningsmiddel en de plaats van dit bedieningsmiddel 

zijn erg belangrijk. Deze aspecten worden hier oak behandeld. 

3.1 Informatiereprese. 

Informatieverwerking is aen zaer belangrijk onderdeel van de meeste taken en een 

van de belangrijkste capaciteiten van de mens. Te onderscheiden zijn visuele-, 

auditieve- en taetiele informatie representatie. 

3.1.1 Visuele infomatierepresentatie. 

Visuele informatierepresentatie is veruit de belangrijkste vorm van informatie

representatie. De 

hier 

gerepresenteerde 

richtlijnen hebben 

betrekking op de 

leesbaarheid en 

herkenbaarheid 

van informatie. 

Figuur 3.1 geeft 

een richtlijn voor 

informatie door 

tekst en tekens. 

[Directoraat

generaal van de 

arbeid,1986,pag 

81]. Allereerst 

wordt, afhankelijk 

H 0,00220 + K + K 
K : 0,0 niet betanqrfjke 1nformat1e 
Kl : 0,19 belanqrijke informat1e 
KI O,lS gunsUge leesomstandigbeden en voldoende ver11cht1ng en kontrast 
K2 : 0,40 onqunstige leesomstand1gheden en voldoende ver11cht1nq en kontrast 
K2 0,40 qunstige leesomstand1gheden en onvoldoende verlichUng en kontrast 
K2 0,66 onqunstige leesomstandigheden en onvoldoende verlichting en kontrast 
~ alle maten 1n em 

~ 
I 

Verbouding hoogte : breedte = H: B = 3: 2 

Hoofdletterboogte H = 1,4 h 
51 (de stokl '" 52 (de staart) meet geliik of groter zjjn dan 0,4 n. 
Goed uitstekende stokken en staarten verhogen de leesbaarheid. 
d (de stokdikte) is ongeveer 1/5 h. 

51 

Bij lichte letters op donkere achtergrond mag de stokdikte minder 
lijn. 

e (de afstand tussen de letters' is ongeveer 1/5 h. 
De afstand W$Sen woorden is ongewer 2/3 h. 

Figuur 3.1 Afmetingen van letters en cijfers. 
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van de leesomstandigheden en loosafstand een letterhoogte bepaald. Vervolgens 

worden aile maten bepaald aan de hand van de letterhoogte. Over kontrasten 

tussen letters en achtergrond worden geen richtlijnen aangegeven. Aigemeen wordt 

aangenomen dat de luminantieverhouding 

1:5 moat zijn.Figuur 3.2 gooft sen richtlijn 

voor informatie door meters of 

tellers. [GAK, 1991,pag 36]. De keuze voor 

de geschikte teller hangt zeer af van de 

functie van de teller. In de richtlijn wordt 

aangegeven voar welke functies de 

betreffende meters geschikt zijn. Ook 

voor de afmetingen van maatstrepen op 

I ~~MlvOLI 
schaaltype: 

bewegende bewegende teller . Indlcatle wijzer schaal 

waarde bruikbaar bruikbaar goed sitch! 
allezing 

waarnemlO9 
van waarde- goed bruikbaar slech' slecht 
variatie 
waarde-
instelling. goed bruikbaar bruikbaar bruikbaar 
inreoelen 

inS1tuclie goed bruikbaar slechl geed 

Figuur 3.2 Keuze voor teller of meter. 

schaalverdelingen bestaan richtlijnen. Figuur 3.3 gooft de richtlijn voor 

maatverhoudingen bij schaalverdelingen. [Directoraat-generaaJ van de 

arbeid,1986.pag 84]. De hoogte van de deelstreep van de hoofdindeling wordt 

wederom gevonden met figuur 3.1. 

-j ~ fijn grof 

13 , I I I I If I, I I I I 
--J~3 --H .. .Q!-

Figuur 3.3 Maatverhoudingen voor schaalverdelingen. 

3.1.2 Aud'1tieve informatierepresentatie. 

Bij het beschrijven van auditieve informatie wordt onderscheid gemaakt tussen 

enkele signalen en complexe signalen. 

Enkele signalen zijn waarschuwingssignalen of alarmsignalen die in het 

omgevingsgeluid herkend moaten worden. V~~r enkele signalen gelden de 

volgende richtlijnen. De geluidssterkte moet tenminste 15 dB boven het 

geluidniveau van de omgeving liggen. De frequentie moet tussen de 200 en 5000 

Hz liggen. Een signaaJ dat een grote afstand moet overbruggen kan het best 
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tussen de 200 en 500 Hz liggen. In dit gebied is het menselijk oor het meest 

gevoelig voor geluidsterkteverschillen. Om de herkenbaarheid van signalen te 

vergroten kan een intermitterend signaal gebruikt worden met een wisselfrequentie 

van 1-8 maal per seconde. 

Bij complexe signalen gaat het om het onderling herkennen en interpreteren van de 

signalen. V~~r complexe signaJen gelden de volgende richtlijnen. De geluidsterkte 

van de signalen kan het best 10 dB boven het omgevingsniveau liggen. Om de 

verschillende signalen te herkennen worden de frequenties zo gekozen dat deze 

minimaal een factor twee verschillen. Signal en met een frequentie van 1000 en 2000 

Hz zijn goed te onderscheiden. 

Bi] het gebruik van auditieve informatie moet gerealiseerd worden dat tevee' gebruik 

van deze signalen een storende werking kan hebben. 

3.1.3 Taktiele infonnatierepresentatie. 

Informatie waargenomen door de tastzin dient meestal als een soort van "feed

back". Taktiele informatie-overdracht vindt plaats bij het herkennen van een 

bedieningsmiddel en bij het herkennen van een stand van het bedieningsmiddel. 

Het herkennen van bedieningsmiddelen vindt het beste plaats door vormverschillen. 

Er bestaan lijsten met onderling goed te onderscheiden 

bedieningsmiddelen.[McCormick e.j.,1976]. Goed te onderscheiden 

bedieningsmiddelen kunnen fouten in de bediening voorkomen. 

Hoewel het belangrijk is de stand van een bedieningsmiddel snel te kunnen 

herkennen wordt er in de literatuur weinig aandacht aan besteed. Bij draaiknoppen 

wordt een minimaal hoekverschil van 30 graden tusssen twee standen beschouwd 

als noodzakelijk. De kracht waarmee bedieningsmiddelen bediend kunnen worden 

vertelt ook veel over de stand. 8ij de verschillende normen voor 

bedieningsmiddelen wordt meestal een soort weerstandskracht gedefinieerd. 
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3.2 Bedieningsmiddelen. 

V~~r het besturen of regelen van machines of produktieprocessen worden 

bedieningsmiddelen gebruikt. De keuze van het bedieningsmiddel, de vormgeving 

van het bedieningsmiddel, de plaats van het bedieningsmiddel, de onderlinge 

afstand van bedieningsmiddelen en verschillende bedieningsstereotypen worden 

hier behandeld. 

3.2. 1 De keuze van het bedieningsmiddel. 

De keuze van het meest geschikte soort bedieningsmiddel hangt af van de 

bedieningstaak. Belangrijke tactoren bij 

het maken van de keuze zijn de 

bedieningssnelheid en 

bedieningsnauwkeurigheid. Uiteraard zal 

er gekeken moeten worden of er ruimte is 

voorhetdesbetreffende 

bedieningsmiddel. Figuur 3.4 geeft een 

richtlijn voor bedieningsmiddelen met hun 

toepassingsmogelijkheden. [GAK, 1991,pag 

38]. In recente artikelen worden ook 

bedieningsmiddelen als een joystick, een 

muis en een bal-besturing onderzocht. 

Deze onderzoeken beperken zich echter 

tot de vraag of deze in bepaalde 

omstandigheden beter werken. Zo blijken 

c: 
CD .., c c .!! ... 
';j ]l 
CD l! .., 

CD c 
~ 

:0-.. 
:c 0 

0 .. Ci. ~ 
voorbeeld bedieningsmiddel ., ~ > 

slinger ± + 

draaiknop + + 

sieutel ± -
stelhandel 

, 
+ + 

schuilknop - -
luimelschakelaar ± -
wipschakelaar - - I 

pedaal ± .. 
drukknop - -
duwhandei + + 

Irekbeugel ± ± 

+ = geschikt. ± = toelaatbaar. - = ongeschikt 

deze goed te voldoen daar waar continue Figuur 3.4 Geschiktheid van 
bedieningsmiddelen. 

besturing gevraagd wordt. 

3.2.2 De vormgeving van het bed'leIlingsmiddel. 

c: 
.!! .. 
';j 

c E 
.!! .~ ]l ::::I 

'" ... 
E ... 

;t .. ::::I 
c: ... 
'" c: 

± ± 

± I .;. 

± ± 

+ ± 

+ -
+ .. 
+ ! .. 
+ ± 

+ .. 
+ ± 

.. ± 

... '" :§ :§ .. .. 
';j .~ 
E .5. ... ....., 
E c.., .. 'ii"E ... "'c ... ...... 
0 !1:o-... 
01 a>= 
2 ,,~ ... -.!! .,-_.I:> 

I ± I 
-j 

j I 

! + + ! 

! .;. + i 
; ! 

i : 
±j + I 

1 
I - ! ± i , 

I .. ! ± i 
I i 

i ± i .. I 

I 
! -1 - I , 

- I - I 

.. + I 

.. - ! 
I 

Indien een keuze gemaakt is voor een geschikt bedieningsmiddel dan kan dit 

bedieningsmiddel volgens bepaalde richtlijnen ontworpen worden. In bijlage 2 staan 

voor tuimelschakelaars, drukknoppen, draaiknoppen voor discrete stappen en voor 
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continu bediening, slingers, handwielen, hefbomen en voetpedalen richtlijnen 

gegeven v~~r de afmetingen en de bedieningskracht. Zoals al eerder is vermeld 

kan door vormverschillen tussen bedieningsmiddelen van hetzelfde soort de 

herkenning van het bedieningsmlddel bevorderd worden. 

3.2.3 De plaats van het bedieningsmiddel. 

A. Alarau:one 
B. 00<Jbeweq1nq noodzakel1jk 
C.e Hoofdbeweqlnq noodzakelijk 
a. Oogbeweq1nq voorkeur 
bIll Hoofdbeweqinq voorkeur. 

r ~------__ 

Rguur 3.5 geeft een richtfijn voor 

een console waarin de afmeting 

van de console gegeven 

worden.[Directoraat-generaal van 

de arbeid,1986,pag 125]. 

Bovendien wordt er een verdeling 

van de verschillende vlakken voor 

de presentatie van informatie en 

bedieningsmiddelen gegeven. De 

afgebeelde console is geschikt 

voor staand werk. A1s bediening 

geen kracht vergt kan er ook 

zittend aan gewerkt worden. In 

het horizontale vlak dienen de 

bedieningsmiddelen opgenomen 

Figuur 3.5 De bedieningsconsole. 

te worden, in het vertikale vlak de informatierepresentatie. Vanuit het midden van 

de console is aangegeven welke bewegingen van hoofd en ogen nodig zijn voor 

bediening en signaleren van informatie. Veel bekeken meters en beeldschermen 

kunnen dus het best in de gebieden A en B geplaatst worden. Veel gebruikte 

bedieningsmiddelen kunnen het best in de gebieden a en b geplaatst worden. Vaak 

worden er meters samen met een bedieningsknop uitgevoerd. Sij gebruikmaking 

van een console moet dan gebukt worden of de armen moeten ver uitgestrekt 

worden. Er dient dus een bewuste afweging gemaakt te worden of deze 

bedieningsknop daadwerkelijk bij het metertje geplaatst moet worden. Er zijn ook 

consoles te vinden waar het bedieningspaneel rond de operator gevormd is. Dit 
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heeft als nadeel dat de bewegingsvrijheid van de operator sterk verminderd wordt. 

Bij de plaatsing van meerdere gelijke bedieningsmiddelen bij elkaar dient er 

rekening gehouden te worden met de onderlinge afstand. Figuur 3.6 geeft een 

richtlijn voor de minimale- en optimale afstand tussen twee identieke 

bedieningsmiddelen afhankelijk van het soort gebruik. [Directoraat-generaal van de 

arbeid,1986,pag 109]. Richtlijnen voor de onderlinge afstanden van ongelijke 

bedieningsmiddelen zijn niet gevonden. 

bedienlnqsmlddel definitie wijze van gebrulk onderl1nge afstand (In.1 

minimaa1 opt1maa1 

Wm"' .... 'ft, Iii I in wl11ekeurlge volgorde 20 51 
met een vinger < 

In volqorde met 44n vinger 12 2S 
verschillende vingers 16 20 

drllkknop 10,2 I in wl11ekeuriqe volgorde 12 51 
met een yinger 
in volgorde lllet een vinger 6 2S 
verscbillende vinqers 12 12 

trekknop 

I~ 
In willekeurlqe volgorde 2S 51 
met een band 
teqel1jk met twee Ilanden 76 127 

'''''''·'-m 1n willekeurlge vo1gorde 51 100 

" d6 d6 met een hand 
teqeUjk met twee Ilanden 16 127 

pedaal 

1~40 I in wl11ekeuriqe volqorde d=lOO 152 
met een voet 0=203 254 
in vo190rde met een vaet d=Sl 100 

DzlS2 203 

. 
Flguur 3.6 Afstanden tussen gelijke bedieningsmiddelen. 

3.2.4 Becflerlingsstereotypen. 

Het bewegen van een bedieningsmiddel zal een systeemreactie tot gevolg moeten 

hebben. In het algemeen heeft de gebruiker een bepaalde verwachting ten aanzien 

van deze systeemreactie. Bij de keuze van de bewegingsrichting van het 

bedieningsmiddel dient rekening gehouden te worden met het verwachtingspatroon 

van de gebruikers. Figuur 3.7 laat de richtl;jn zien voor de bedieningrichting en de 

gewenste systeemreactie.[DIN-norm 43602]. Bij dit soort richtlijnen zal gekeken 
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moeten worden naar de populatie waar het voor bedoeld is. Met name 

amerikaanse richtlijnen willen nog wei eens verschillen met de europese richtlijnen. 

Oit uit zich met name bij bewegingen die zakken of hijsen tot gevolg moaten 

hebben. 

beweq1ngsrlcbtlng van 
bedlen1ngSll1Iddel 

gewenste systeemreaktie 

et de 11:1011: JBeedr1l41en 
van onder naar boven 
van de bedlener af 
naar rechts 

oaar rechts beweqen 
lnschakelen 
toename van werking 
starten 
heffen 
voorvaarts 
slulten van ventlelen 
rljden 

Figuur 3.7 Beweging en systeemreactie. 
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4 SIotopmerkingen. 

De hier gerepresenteerde richtlijnen zijn slechts een hulpmiddel bij het ergonomisch 

ontwerpen. Veel beter is ergonomie te beschouwen als een denkwijze waarbinnen 

de mens centraal staat. Indien men machines en werkomgeving aanpast aan de 

mens zal men eerder tot een goed. efficient, hanteerbaar en veilig ontwerp komen. 

De verwachting is dat in de toekomst ergonomie een nog grotere rol gaat spelen. 

Een goede indicatie hiervoor is dat de Europese Gemeenschap ook met het 

opstellen van richtlijnen bezig is. Deze richtlijnen zullen ook, evenals de arbo-wet, 

een kaderwerk vormen waarbinnen arbeidsinspecties actief zullen zijn. Een 

ontwikkeling dus die door eenieder scherp in de gaten gehouden dient te worden. 
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Bijlage 1: Verschillende definities voor hat begrip ergonomie. 

Het zodanig ontwerpen van produkten, gereedschappen, werkomgeving en 

werkmethoden dat een optimale efficiency, veiligheid en comfort wordt bereikt bij 

bediening en onderhoud van het mens-machine systeem. [Vereniging voor 

ergonomie. ] 

Ergonomie streett er naar am, op basis van kennis omtrent de anatomische, 

psychologische en fysiologische aspecten van de mens, zowel machines als 

gereedschappen als ook taken en functies alsmede de directe werkomgeving op 

de mens af te stemmen. Als doel staat hierbij voor ogen het geestelijk en lichamelijk 

welzijn van de werkende mens te bevorderen waardoor een gunstig arbeidsresul

taat kan worden verkregen. [Arbeidsomstandighedenwet.] 

De handleiding voor het meest waardevolle produktiemiddel: de werkende mens. 

[Vade mecum ergonomie.] 

Human engineering tries to overcome the confrontation of technology and human 

needs and capabilities. [kraiss k.f.] 

Ergonomie is het zodanig ontwerpen van machines en omgeving, dat mensen er 

zander risico's mae en in kunnen werken. [GAK] 
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