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Deadliest Joke in the World:

Venn ist das numstuck git und Slotenneyer?

Ya! Beigerhund das oder die Flipperwaldt gersput!

Monty Python, 1969



VOORWOORD

In het lentetrimester van het tweede jaar van de opleiding Werktuigkundige Medische

Technologie is een groep studenten gevormd met het oogpunt op verbreding van diens horizon

op het gebied van die medische technologie. Voor het eerst werd ''Probleem Gestuurd

Onderwijs" toegepast, waarin een beroep werd gedaan op nauwe onderlinge samenwerking.

Voor U ligt het resultaat van deze samenwerking; een scriptie, voortgekomen uit negen weken

van bijeenkomsten, literatuuronderzoek, practica, colleges en een barbecue.

In het trimester hebben we het plezier gehad van de begeleiding van vele personen, waarvan ik

met name Nicole, Wiarda en Pauline wil noemen en bedanken.

De scriptie bestaat uit drie onderdelen, zoals U begrijpt, samengevoegd tot een geheel. De drie

deelgroepen hebben elk hun verslag inge1eid en de inhoud opgesomd. Daarom hieronder enkel

een vermelding van de beschreven onderwerpen. We hebben "vakkenvullers" onderzocht op

deze gebieden van de wetenschap.

1. BIOMECHANICA

2. ERGONOMIE

3. EPIDEMIOLOGIE

Ik spreek namens de groep in de uitspraak dat we veel geleerd hebben, met alleen over

medische technologie, maar ook over "somethings completely different".

Erik Folgering
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Men kondigt nooit verhogingen van belasting aan

wei aanpassingen.

-Mamix Gijsen
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VOORWOORD

Voor de totstandkoming van dit werk hebben behalve wij ook andere mensen, wellicht
onbewust, inspanning geleverd. Wij willen daarom bedanken:

onze tutor Nicole
onze medegroepsleden
W&8 voor het ter beschikking stellen van de ruimte als Nicole er niet was
het bibliotheekpersoneel voor hun geduld
de biblitheekbezoekers voor hun geduld
de mensen die voor ons een college of practicum verzorgd hebben
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1 INLEIDING

Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 900.000 uitkeringsgerechtigden die een
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Dit kost de Nederlandse staat jaarlijks rond de 19
miljard gulden. De totale kosten van ziekteverzuim leveren een schadepost van zo'n 60 miljard
gulden. Van al de uitkeringen van sociale verzekeringen hangt 40% samen met rugklachten3

.

Op dit moment echter bestaan er in Nederland geen wettelijke richtlijnen voor de belasting van
het bewegingsapparaat in de werksituatie. De maximaal toelaatbare waarden behorend bij de
criteria van overbelasting van de lage rug zijn nog niet goed bekend. Biomechanisch onderzoek
kan een uitkomst bieden.
Biomechanica is de leer van de "menselijke" beweging in het dagelijkse leven en bij revalidatie
(Van Dale). Onder toegepast biomechanisch onderzoek van de rug valt het operationaliseren
van biomechanische criteria voor maximale rugbelasting. Een biomechanisch criterium kan op
simpele wijze richtlijnen geven van bijvoorbeeld maximaal toelaatbare tilbelasting behorend bij
een bepaalde houding.
Zo'n criterium vloeit voort uit een model. Dat model heeft aIleen waarde wanneer het
uitgebreid middels experimenten aan de werkelijkheid is getoetst. Om te achterhalen of een
model valide is, zijn metingen nodig, post mortem of in vivo, die met de resultaten van het
model vergeleken moeten worden.
Allereerst geven we een aantal criteria voor de meting van de lage rug belasting. Vervolgens
gaan we rekenen met een biomechanisch model; eerst een statisch model, daama ook
dynamisch, waarbij we ook de massatraagheid van de bewegende delen meenemen. Tot slot
zullen we deze modellen met elkaar en met andere, bestaande modellen vergelijken.

2 CRITERIA

2.1 Inleiding

Als we de overbelasting van de lage rug willen meten, zijn er verschillende criteria denkbaar
die op verschillende wijze kunnen worden getoetst.
Enkele methoden om een criterium te bepalen voor de belasting van de lage rug zullen we nu
bespreken.
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2.2 Mogelijkheden voor het komen tot criteria

De verschillende variabelen waaraan je een maximale waarde zou kunnen toekennen zijn de
volgende:
1- Compressiekracht
2- Lumbale rotatie
3- Spierkracht
4- Intra-abdominale druk
De compressiekracht werkt in het verlengde van de wervelkolom en is te meten met behulp
van een ruggeprik5

. Hoewel dit erg nauwkeurig is, is dit erg risicovol en pijnlijk. Een maximale
waarde kan gevonden worden met kadaveronderzoek. Literatuur4 geeft waarden van 3500 N
tot 10.000 N. Meestal wordt de grens van 3500 N als veilige drempel beschouwd.
De lumbale rotatie geeft hoeveel de afzonderlijke wervels ten opzichte van elkaar kunnen
verdraaien zonder dat de betreffende tussenwervelschijf hieronder lijdt. Lumbale rotatie is
meetbaar door middel van rontgen- of kadaveronderzoek. Literatuul geeft 30 als waarde
waarbij schade kan optreden. Bij kadaveronderzoek moet men er weI rekening mee houden dat
de materie-eigenschappen post mortem en in vivo verschillend zijn.
Electromyografie kan uitkomst bieden bij het bepalen van de spierkracht en is bovendien erg
nauwkeurig. Over het algemeen is de norm voor de statische belasting van de spieren 15% van
hun maximale kunnen. Voor dynamische belasting is dit 30%4.
De intra-abdominale druk is de druk in de buikholte. Door een sensor in te slikken, is de intra
abdominale druk heel simpel en nauwkeurig te meten. Een druk van 10 kPa wordt als
veiligheidsgrens geadviseerd4

.

De compressiekracht en de intra-abdominale druk hangen nauw samen. Een hogere druk in de
buikholte verlicht namelijk de compressiekracht.

3 MODELLEN

3.1 Inleiding

De tussenwervelschijven bezwijken het snelst onder invloed van de compressiekracht. De
compressiekracht blijkt dan ook een goede maat te zijn voor de belasting van de lage rug. We
zullen nu met behulp van twee modellen deze kracht bepalen. Allereerst bekijken we een
statisch en vervolgens een dynamisch model.
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3.2 Statisch model

3.2.1 Inleiding

Met behulp van een statisch model toegespitst op twee tiltechnieken willen we de compressie
en spierkracht op de L5-S 1 tussenwervelschijf berekenen. De twee tilmethoden zijn
weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Tiltechnieken3
.

De eerste methode betreft het tillen met de rug. Hier worden de benen niet gebogen. Bij de
tweede tiltechniek wordt getild met de benen. In beide gevallen bedraagt de last 20 kilogram.
We kijken naar de belasting van de lage rug gedurende de initiele fase van het tillen, dit is
wanneer de last net van de grond loskomt. Als maat voor de belasting nemen we de
compressiekracht op de L5-S 1 tussenwervelschijf
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3.2.2 Aannames voor het model

Om tot dit model te komen zijn versehillende aannames gedaan:

--.

*
*

*

*

*
*

*

*

We gaan uit van een gemiddeld persoon3 met lengte 1,75 men 75 kilo.
Er wordt in het model geen onderseheid gemaakt tussen tillen met de rug en tillen met de
benen; omdat we aIleen gelnteresseerd zijn in de belasting van de lage rug laten we de
benen uit het model weg.
De versehillende tilmethoden komen tot uitdrukking door de keuze van de hoeken. Bij
tillen met de rug veronderstellen we de hoek die de armen maken met de vertieaal gelijk
aan 0°. Bij tillen met de benen nemen we een hoek van 30° tussen de rug en de vertieaal.
De beide armen veronderstellen we star en gestrekt. We besehouwen de rug aIs een
starre staaf, waarbij de tussenwervelsehijfL5-S1 aIs seharnierpunt wordt besehouwd.
De spieraetiviteit in de rug komt geheel tot rekening van de Erector Spinae: andere
spieren leveren een te verwaarlozen bijdrage l

.

De momentarm van de Erector Spinae ten opziehte van het draaipunt bedraagt2 6,1 em.
We veronderstellen de massa's van de versehillende liehaamsdelen geeoneentreerd in de
bijbehorende massamiddelpunten3

.

Uit literatuur4 is gebleken dat de intra-abdominaIe druk 20% van de eompressiekraeht
ovemeemt.
Afsehuifkraehten hebben geen sehadelijke invloed op de tussenwervelsehijven dankzij de
grote weerstand in deze riehting4

.

3.2.3 Berekening

Het model ziet er aIs voigt uit:

a = 32.6 em d = 43.8 em
b = 50.4 em e = 67.9 em
e = 14.3 em f= 6.1 em

Figuur 2: model 1

Hierin is: stang A: rug + hoofd
stang B: bovenste extremiteiten
seharnierpunt C: L5-S1
seharnierpunt D: sehouder
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Voor de verschillende krachten geldt:

Fhand+last = 2 * 0.4 kg * 10 + 200

Fonderarm = 2 * 1.2 kg * 10

Fbovenarm = 2* 2.1 kg * 10

Frug+hoofd = 43.4 kg *10

=208N

=24N

=42N

= 434N

Vit statisch evenwicht voIgt nu respectievelijk voor de kracht die de Erector Spinae moet
leveren, de compressiekracht en de afschuitkracht:

F Fhand+last *. * . (P)*679]spier = [sm(a) 50.4 +sm .
6.1

Fontkrarm •
+ *[sin(a) *50.4 + sm(p) *43.8]

6.1
Fbovenarm •

+ *[sin(a) *50.4+sm(p) *14.3]
6.1

Frug+ hoofd
+ *[sin(a) *32.6]

6.1

FcompreSSie= Fspier + cos(a) * [Fhand+last + Fonderarm + Fbovenarm + F rug+hoofd ]

Fafschuif = sin(a) * [Fhand+last + Fonderarm + Fbovenarm + F rug+hoofd ]

De hoeken a en b zoals gedefinieerd op de vorige pagina krijgen de volgende waarden:

Tabell: De hoeken bij verschillende tiltechnieken

Til-techniek a b

Tillen met rug 80°/90°/100° 0°

Tillen met benen 30° 0°/15°/30°
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Invullen in de formules levert dan de volgende uitkomsten:

Tabel 2: Uitkomsten van de berekeningen.

techniek a b Fspier Fafsch F compr F compr *
0.8

rug 80° 0° 4513 697 4635 3709

rug 90° 0° 4583 708 4583 3666

rug 100 0° 4513 697 4390 3512

benen 30° 0° 2292 354 2905 2324

benen 30° 15° 2961 354 3574 2859

benen 30° 30° 3585 354 4198 3358

[N] [N] [N] [N]

3.2.4 Conclusie

Vit deze resultaten kunnen we concluderen dat er bij tillen met de benen een sterkere reductie
optreedt van de spieren compressiekracht dan wanneer er met de rug wordt getild.
Het lijkt er op dat dieper buigen bij het tillen met de rug de compressie doet afnemen. Dit komt
doordat de zwaartekracht die op de massa's van romp, armen en last werkt, naarmate men
hoger komt een grotere invloed op de compressiekracht heeft. Dit wil uiteraard niet zeggen dat
we dieper moeten bukken om te tillen! Je moet immers ook weer omhoog.
De compressiekracht neemt toe als je de last bij tillen met de benen verder van je af houdt.
Verder blijkt dat onze waarden goed overeenkomen met berekeningen uit de literatuur5

.

Chaffin en Andersson bijvoorbeeld gaan uit van een iets grotere last en vinden dan ook een iets
grotere waarde voor de spier- en compressiekracht terwijl de ordegrootte weI hetzelfde blijft.
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3.3 Dynamisch model

3.3.1 Inleiding

In de praktijk is tillen een dynamisch proces. Met het oog hierop bekijken we vervolgens een
dynamisch model waarin we de massatraagheidseffecten van de bewegende delen ook
meenemen.
Als uitgangspunt nemen we een student die vakken vult in een supermarkt. Er worden 15 keer
per minuut verpakkingen met een gewicht van 1 kg vanaf een pallet (10 cm hoog) verplaatst
naar een schap op ooghoogte.

3.3.2 Aannames voor het model

*
*
*

*

*

*
*

Wederom nemen we een persoon van 1,75 men 75 kilo.
Er wordt gekozen voor tillen met de rug, omdat dit in de praktijk het meest voorkomt.
We veronderstellen de versnellingen lineair in de tijd. Dit mag omdat wederom de initiele
fase wordt bekeken.
Bij het berekenen van de massatraagheidsmomenten idealiseren we de vorm van de
lichaamsdelen tot homogene cilinders. Het bovenlichaam wordt weer verdeeld in
romp+hoofd, bovenarmen, onderarmen en handen+last. Hier nemen we de
massamiddelpunten van.
Doordat we de initiele fase bekijken, mogen de horizontale versnelling van de armen
worden verwaarloosd (b(t)=O).
De tijd voor een omhoog gaande beweging bedraagt 2 sec.
De versnelling van de zwaartekracht nemen we 10 m/s2.

3.3.3 Berekening

De houding en het model zijn in eerste instantie hetzelfde als in het statische geval met
dezelfde maten.

Omdat we echter, zoals in de aannames is te lezen, uitgaan van de initiele tilfase, mogen we de
horizontale versnelling van de armen verwaarlozen. De massatraagheid van armen en last is
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klein ten opzichte van die van rug en hoofd, zodat we de massa van armen en last in de
schouder kunnen denken.
Ret uiteindelijke model wordt nu:

Figuur 4: dynamisch model

We gaan uit van een lineaire versnelling:

a = at + b

"'E I'arll'lef'l + ast

Met de randvoorwaarden a(O)=O, a(2)=l!zp, a(O)=O en a(2)=0 vinden we voor 0~t~2 de
volgende vergelijking:

-3a=-;r(t-l)
4

3;r
Dusa(O.2) ~ a(O) = 4

De versnelling is het grootst bij een verstreken tijd van omstreeks 200 ms5
. De waarde is dan

echter niet significant verschillend van de waarde op t=O dus houden we voor het gemak deze
waarde aan.
Nu is het zaak de massatraagheidsmomenten ten opzichte van het scharnierpunt (10) uit te
rekenen. Dit doen we met behulp van de verschuivingsstelling van Steiner:

p
Jtotoal =Jz+Jo= m12+mr2

met: m = massa
1= lengte
r = kortste afstand van zwaartepunt tot draaipunt

We krijgen de volgende uitkomsten:

Tabel 3: Massatraagheidsmomenten

lichaamsdeel m I r Jo Jz

hand+last 1.8 0.19 0.85 1.30 0.0054

onderarm 2.4 0.25 0.67 1.08 0.0126

bovenarm 4.2 0.33 0.60 1.51 0.038

rug+hoofd 43.4 0.82 0.33 4.73 2.43

[kg] [m] [m] [kgm2] [kgm2]
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De waarde voor Jtotaal is 11. 11 kgm2.
Hiermee kunnen we het dynamisch moment als voIgt berekenen:

31l'
Mdynamisch =JtotaaUX =11.11 *4 =26.18Nm

Het statische moment bedraagt:

Mstatisch = L(F *l)

waarin F de kracht is en 1de afstand van de werklijn van de kracht tot het draaipunt.

F [N] 1[m] M=F*l [Nm]

Rug+hoofd 434 0.33 143.22

Bovenarmen 42 0.504 21.17

Onderarmen 24 0.504 12.10

Handen+1ast 18 0.504 9.07

Totaal 185.6

Het totale moment is nu de som het statische moment en het dynamische moment, hetgeen
neerkomt op 185.6+26.2=211.8 Nm.
De kracht die de spier moet 1everen wordt dan:

Mtotaal
Fspier = 2 =3472N

6.1 *10-

Het in rekening brengen van de intra-abdominale druk vermindert de spierkracht weer met
20%, zodat de nieuwe en uiteinde1ijke waarde wordt:
3472*0.8=2778 N.

3.3.4 Conclusie

Als we in dit model de dynamische aspecten weglaten (dynamisch moment nul stellen), 1evert
dit een reductie van de compressiekracht op van 12%. De inv10ed van het dynamische aspect is
omgekeerd evenredig met de tijdsduur van een omhoog-gaande beweging, zoals op de
vo1gende bladzijde te zien is.
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Figuur 5: Invloed dynamisch aspect bij verschillende tijdsduur van omhooggaande beweging.

Een andere kwadratische factor zit in de formule van Steiner en weI in de afstand van het
massamiddelpunt tot het draaipunt (r2

). Hieruit voIgt dat de houding bij het tillen belangrijker is
dan de grootte van de last. Omdat de versnelling bij het tillen invloed heeft op het hele lichaam
en de massa daarvan, en de last slechts terugkomt in Jhand+last is de tilsnelheid ook van een
groter belang dan de grootte van de last. Met andere woorden: je tilt eigenlijk voomamelijk je
eigen gewicht.

3.4 Validatie van een model

Uiteraard moet gekeken worden naar de validiteit van een model. De modelvoorspellingen
worden vergeleken met experimenteel bepaalde waarden. Hierbij moet gelet worden op de
reproduceerbaarheid, de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid en de correlatie van de
experimentee1 bepaalde uitkomsten.
Een experiment is reproduceerbaar als het de uitkomsten niet significant verschillen als het
experiment vaker wordt uitgevoerd. Nauwkeurigheid houdt in dat de gebruikte apparatuur de
juiste waarde aangeeft. Een experiment is betrouwbaar als de orde grootte van de uitkomsten
overeenstemt met de werkelijkheid en ze voldoende affiniteit hiermee vertoont. Correlatie van
de experimenteel bepaalde waarden met de modeluitkomsten, tot slot, houdt in dat er
voldoende samenhang moet bestaan tussen deze waarden.
Zelf hebben we geen experimenten uitgevoerd, zodat de validiteit van ons model moeilijk te
toetsen is. WeI komen onze resultaten zoals reeds gezegd vrij goed overeen met andere
modellen die weI getoetst zijn.
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3.5 Modelvergelijking

3.5.1 Inleiding

We zullen hier eerst onze eigen modellen, het statische en dynamische dus, met elkaar
vergelijken en daarna met reeds bestaande meer ingewikkelde modellen om toch een indruk te
krijgen van de validiteit van onze modellen. Deze twee modellen zullen we uiteraard ook in de
beschrijving met elkaar vergelijken.

3.5.2 Eigen modellen

Eigenlijk zijn de modellen moeilijk te vergelijk omdat de last bij het statische geval 20 kg en in
het dynamische geval slechts 1 kg bedraagt. We hebben dan weI gezegd dat de last de minste
invloed heeft op de compressiekracht bij dynamisch tillen, maar het verschil tussen 20 kg en 1
kg is toch te groot om een directe vergelijking te maken. Verder zagen we dat tillen met de
benen voordeliger was voor de rug dan tillen met de rug. We willen hier tot slot nog weI even
bij opmerken dat dit weI meer belastend is voor knieen en ook nog voor het hart en de longen.
Energetisch is het dus niet beter.

3.5.3 Vergelijken met andere modellen

Om toch een indruk te krijgen van de validiteit van onze modellen, vergelijken we ze met reeds
bestaande modellen.
We bekijken twee modellen en weI die van SchultzlO en Chaffins. Allebei de modellen gaan uit
van een uitwendige belasting zijn quasi-statisch. Hoewel het model van Schultz
driedimensionaal is, is het, evenals het model van Chaffin dat tweedimensionaal is, slechts
geschikt voor een tweedimensionale kijk op de zaken. De bewegingen vinden evenals bij ons
plaats in het sagitale vlak. Schultz verwaarloosd de intra-abdominale druk maar neemt
daarentegen weI tien spieren in zijn model op. Chaffin gebruikt net als wij aIleen de erector
spinae, maar gebruikt daarvoor een momentarm van 5 cm in tegenstelling tot onze 6.1 cm.
Chaffin gebruikt een cinemato-grafische invoer en dat is niet bijzonder nauwkeurig. Schultz
maakt gebruik van de nauwkeurige EMG-techniek voor de invoer van zijn gegevens.
Ons modellijkt dus het meeste op dat van Chaffin, behalve dan dat onze momentarm groter is.
Schultz compenseert zijn onnauwkeurige invoer met een uitgebreider spierennet.

3.6 Eindconclusie

We hebben gezien dat hoewel de wervelkolom een erg ingewikkelde structuur is en uit vele
verschillende materialen bestaat, een eenvoudig model biomechanisch naar tevredenheid
voldoet om de belasting van de lage rug te berekenen. Uitbreiden van een model brengt
uiteraard ook veel meer rekenwerk met zich mee, terwijl de uitkomst lang niet altijd evenredig
nauwkeurig hoeft te zijn. Het verschil tussen statisch en dynamisch tillen wordt pas echt groot
bij hogere tilsnelheden.
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Nogmaals willen we er op wijzen dat wanneer de rug ontzien moet worden het het beste is om
vanuit de benen te tillen. Als aan de andere kant hart, longen en knieen ontzien moeten
worden, is het beter om met de rug te tillen.

4 SAMENVATTING

We hebben twee modellen gemaakt en doorgerekend om de belasting op de lage rug te
onderzoeken. Bovendien hebben we onze modellen vergeleken met reeds bestaande modellen.
We hebben kunnen concluderen dat een model voor de rug niet al te ingewikkeld hoeft te zijn
om een, in vergelijking met literatuur, voldoende resultaat op te leveren. Bovendien wordt het
al om heersende verhaal dat je beter met je benen dan met je rug kan tillen, door onze
bevindingen gestaafd. Opgemerkt moet worden dat dit alleen geldt als men de rug wil sparen.
Bij lage tilsnelheden heeft het dynamische aspect weinig invloed op de uitkomst van de
berekening, zodat een statisch model voldoet. Hadden we deze student met een frequentie van
5 maal per minuut laten tillen, dan had het dynamische aspect slechts 2% bedragen.
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1 Samenvatting

In deze casus zijn we op zoek naar een geschikte analysemethode ter beoordeling van de

lichaamsbelasting bij vakkenvullers. Hierbij is van belang dat de methode direct praktisch toepasbaar

moet zijn en bovendien een betrouwbaar oordeel moet geven over de lichaamsbelasting. We hebben de

keuze uit psychotYsische, bio-energetische en biomechanische meetmethoden. Ret blijkt dat de groep

biomechanische meetmethoden het meest geschikt is. Uit een negental gangbare meetmethoden zijn

vervolgens vier geschikte methoden geselecteerd. Deze vier zijn daarna met elkaar vergeleken aan de

hand van een aantal criteria die van praktische en methodologische aard zijn.

Temeer omdat OWAS goedkoop en eenvoudig te hanteren blijkt te zijn en bovendien een duidelijk

oordeel geeft over de mate van lichaamsbelasting is voor OWAS gekozen.
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3 INLEIDING

3.1 Algemene inleiding

Het is bekend dat mensen die voortdurend tilwerkzaamheden verrichten, bijvoorbeeld vakkenvullers in

supermarkten, vaak te maken krijgen met klachten in de lage rug. Deze klachten kuooen veroorzaakt

worden door een te hoge lichamelijke belasting.

De ergonomie houdt zich bezig met het optimaliseren van de werkomstandigheden, waardoor een

belangrijk deel van de klachten voorkomen kan worden. Zo probeert de ergonomie te bewerkstelligen

dat de arbeidssituatie wordt aangepast aan de mens en niet, zoals maar al te vaak gebeurt, dat de mens

zich moet aanpassen aan de arbeidssituatie.

Het begrip ergonomie is afgeleid uit het Grieks van de woorden ergon en nomos, welke respectievelijk

werk en maat of normering betekenen. Samengesteld leidt dit tot de betekenis werk op maat

maken.

Toegepast op de situatie van een vakkenvuller, kunnen klachten veroorzaakt worden door de

combinatie van krachtsuitoefening, beweging en werkhouding. Deze drie aspecten bei'nvloeden elkaar

sterk. Zo vereist de handhaving van het lichaam in een bepaalde werkhouding een aanzienlijke statische

krachtsinspanning. Ook kan het tillen van een geringe last in een slechte werkhouding meer inspanning

van het menselijk lichaam tot gevolg hebben, dan het tillen van een zware last in een correcte

lichaamshouding. In het geval van de vakkenvullers zijn belastingsfactoren als het gewicht van de last,

de tilafstand, de tilfrequentie en vooral de tilhouding van belang. Ook spelen belastbaarheidsverschillen

als geslacht, leeftijd en mate van getraindheid een rol.

Er zijn verschillende methoden voorhanden ter beoordeling van lichaamsbelasting. Om echter tot goede

conclusies te komen moeten we een methode selecteren die in alle opzichten goed toepasbaar is in onze

werksituatie. Is het een misverstand dat een analysemethode geschikt is voor alle werksituaties ?

Wanneer eenmaal een methode gevonden is, kan het onderzoek plaats-vinden en kan met behulp van

belastingscriteria en evaluatiemethoden beoordeeld worden of het werk al dan niet te belastend voor

het menselijk lichaam is.

Tenslotte wordt de kennis over de optimale lichaamshouding systernatisch toegepast bij het ontwerpen

van de werkplek.
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3.2 Vakgebiedsorientatie

Er bestaan drie soorten benaderingen voor het bepalen van maximaal toelaatbare belastingen op het

bewegingsapparaat:

1 Metabolische/Cardiovasculaire benadering

Vanuit medische hoek zijn normen ontwikkeld op basis van meetbare hart-en longbelasting.

2 Psychofysische benadering

Vanuit psychologische hoek zijn normen ontwikkeld op basis van subjectieve beoordeling door

ervaren proefpersonen.

3 Biomechanische benadering

Vanuit technische hoek zijn deze normen ontwikkeld op basis van biomechanische modellen

van het spier/skeletsysteem.

ad 1

Om belasting in de lage rug te bepalen is deze minder geschikt. Belasting van hart en longen treedt pas

in een later stadium op dan de fysieke belasting in de (lage) rug. Iemand kan, bijvoorbeeld tijdens het

plotseling tillen van een zwaar voorwerp, binnen 1/25 van een seconde "door zijn rug gaan", zonder dat

veranderingen van metabolische ofcardiovasculaire aard optreden.

ad2

Psychofysisch onderzoek gaat ervan uit, dat de mens subjectief kan bepalen tot op welke hoogte hij

belasting kan (ver)dragen.

Probleem bij het bepalen van belasting in de lage rug is het feit dat de tussenwervelschijven niet of

nauwelijks zijn voorzien van zenuwen. Beschadigingen zullen dus niet of nauwelijks voelbaar zijn. Pas

als de beschadigingen zich voortzetten in omliggende weefsels, die weI zijn voorzien van zenuwen, is

pijn voelbaar. Helaas is het dan reeds veel te laat.
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ad3

In de biomechanische benadering wordt het menselijk houdings- en bewegingsapparaat als een

constructie beschouwd, waarvan het krachtenspel met behulp van mechanische analyses kan worden

bepaald. Punt van aandacht is de interpretatie van de verkregen resultaten; biomechanische modellen

geven namelijk slechts deelverklaringen voor deelproblemen.

Op grond van voorafgaande overwegingen is het zinvol om voor een biomechanische benadering te

kiezen om de belasting en belastbaarheid van de lage rug te beschouwen.

We kiezen dus voor een biomechanische benadering, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat de

interpretatie van de resultaten zorgvuldig moet gebeuren.

4 OPZETVANHETONDERZOEK

4.1 ProbleemsteUing

Welke valide en betrouwbare biomechanische meetmethode komt in aanmerking voor het meten en

beoordelen van de belasting in de lage rug in een dynamische werksituatie bij de gegeven

probleemgroep ?

4.2 Eerste selectie van de meetmethoden

Voor ons probleem lijken in eerste instantie negen gangbare methoden voorhanden te zijn, die

pretenderen de belasting in de lage rug te bepalen. Deze methoden zijn:

- Multimoment fotografie

- Elektro-inclinometer

- Coda-3

- Arban

- Vicon-systeem

- OWAS-methode

- Rota-methode
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- Ergoloc

- NIOSH lifting Guide-Lines

Bij een repeterende belasting zullen de tussenwervelschijven eerder bezwijken als gevolg van

materiaalmoeheid. Dit gebeurt bij aanzienlijk lagere belastingen dan in het geval van eenmalige of

statische belasting.

Een voorwaarde voor de methode is derhalve, dat deze in staat moet zijn de dynamische aspecten van

het tillen mee te nemen.

Zoals uit de probleemstelling voIgt, is het van belang dat na de metingen een beoordeling van de

belasting plaatsvindt, zodat er eventuele aanbevelingen gedaan kunnen worden. Het is dus niet

voldoende wanneer een methode slechts voor vergelijkend onderzoek bij altematieve werkmethoden,

produkten ofgereedschappen gebruikt kan worden.

De Coda-3 methode en de NIOSH lifting Guide-Lines voldoen niet aan de eerste voorwaarde en vallen

dusaf

De multimomentfotografie berekent slechts hoeken en houdingen van een bepaald lichaamsdeel.

Versnellingen en snelheden kunnen echter niet berekend worden, zodat na toepassing van een

biomechanisch model alleen een analyse van statische belastingssituaties mogelijk is.

Uit de tweede voorwaarde voIgt dat de Rota-methode en de Arban-methode ook niet geschikt zijn

voor onze doeleinden. Deze methoden zijn beide slechts geschikt voor vergelijkend onderzoek.

Na deze grove selectie blijven nog vier methoden over, te weten: Elektro-inclinometer, Vicon, OWAS

en Ergoloc.

We zullen van deze meetmethoden een beknopte beschrijving geven.
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4.3 Beschrijving van de geselecteerde methoden

Vicon

Ret Vicon-meetsysteem is gebaseerd op een optisch principe: met behulp van camera's worden

werkhoudingen en bewegingen geanalyseerd. Hiertoe zijn op het lichaam van de proefpersoon

reflecterende markeerpunten aangebracht. Met behulp van vier camera's, die om de proefpersoon heen

zijn geplaatst, kan de drie-dimensionale positie van het punt worden bepaald.

Aan de hand van deze posities kan, gebruik makend van computerapparatuur en rekenprogrammatuur,

de ruimtelijke stand van lichaamsdelen en gewrichten en hun snelheden en versnellingen worden

bepaald. Met behulp van een biomechanisch model wordt de inwendige belasting van spieren en

gewrichten bepaald.

Elektro-inclinometer

Deze methode is, evenals Vicon, een meetmethode die in combinatie met een biomechanisch model en

antropometrische gegevens een beoordeling kan geven van de belastingssituatie in de lage rug. Hij

registreert hoekveranderingen van lichaamsdelen ten opzichte van een bepaald referentiepunt. Met

behulp van rekenprogramma's kunnen de meest voorkomende werkhoudingen, de procentuele

verdeling en de absolute verdeling van de hoeken in de tijd berekend worden.

OWAS

De OWAS-methode is een observatiemethode, waarbij in het algemeen eenmaaI per dertig seconden

een waarneming wordt gedaan. De waarnemer geeft een code aan de waargenomen lichaamshouding

aan de hand van de verschillende standen van de rug, armen, benen en hoofd en aan het gewicht van de

te dragen last.

Door een analyse en normering van het totaal aantal codes kan een beoordeling voor de belasting

gemaakt worden. Deze normering kwam tot stand na uitgebreid onderzoek op onder andere

epidemiologisch, biomechanisch en f)rsiologisch vlak.
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Ergoloc

De Ergoloc-methode bestaat uit zowel een registratie-systeem als een beoordelingssysteem.

Het registratie-systeem registreert continue bewegingen rond de anatomische assen, de grootte van de

last en het moment van optreden van de last. Bewegingen rond de anatomische assen worden met

behulp van een toetsenbord vastgelegd. Op dit toetsenbord bevindt zich een aantal druktoetsen in de

vorm van een cirkelvormig diagram. Dit diagram op zich is ook weer opgebouwd uit meerdere cirkels.

Het beoordelingssysteem maakt gebruik van drie verschillende factoren:

- een kinesiologische factor (KF)

- een tijdsfactor (IF)

- een mechanische factor (MF)

De KF kan worden gegeven op basis van onderzoek naar belasting en belastbaarheid van de betrokken

weefsels en organen. Zowe! de tijd als de bewegingsrichting en -uitslag hebben invloed op deze factor.

De TF wordt bepaald aan de hand van algemene statische effecten bij aangespannen spieren.

De MF neemt de invloed van tillen, duwen oftrekken op de belasting van het bewegingsapparaat mee.

4.4 Criteria

Om tot een juiste keuze van een onderzoeksmethode te komen, moeten we zorgwldiger kijken naar de

verschillen tussen deze vier methoden onderling. Daarbij moet vooral nadruk worden gelegd op het feit

dat de methode direct praktisch toepasbaar moet zijn en ook duidelijk resultaten moet opleveren die

aangeven ofen waarom het werk al dan niet belastend is. Dan pas kan een ergonoom namelijk nagaan

hoe de werksituatie verbeterd moet worden.

Om de methoden systematisch te kunnen beschrijven, wordt gebruik gemaakt van een aantal criteria

van methodologische aard.

1 Algemeen

1.1 Reproduceerbaarheid

1.2 Betrouwbaarheid

1.3 Validiteit

1.4 Mate van detaillering

1.5 Preventieve impact
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2 Meetinstrumenten en dataregistratie

2.1 Nauwkeurigheid

3 Beoordeling en normering

3.1 Objectief/ subjectief

3.2 Driehoeksrelatie

4 Praktische toepasbaarheid

4. 1 Aanschafkosten

4.2 Arbeidsintensiteit

4.3 Hawthorne-effect

Toelichting bij enkele begrippen:

ad 1.1 Bij herhaald experimenteren mogen geen significante verschillen in resultaat optreden.

ad 1.2 Klopt de orde grootte van de resultaten en hebben ze voldoende affiniteit met de realiteit?

ad 1.3 Reproduceerbaarheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bepalen samen of een model valide

IS.

ad 2.1 De meetapparatuur moet een voldoende nauwkeurigheid bezitten.

ad 3.2 Meet de methode voldoende variabelen om de factor rugbelasting hieruit te kunnen bepalen?

ad 4.3 Is er sprake van interactie tussen observator en observatie, met andere woorden gedraagt

iernand zich anders dan gewoonlijk wanneer hij ofzij geobserveerd wordt ?
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4.5 Beoordeling

We hechten veel waarde aan de validiteit en de preventieve impact van de methode. Ook belangrijk is

dat de aanschafkosten en arbeidsintensiteit zo laag mogelijk blijven. De vier genoemde methoden zullen

nu aan de hand van genoemde criteria beoordeeld worden.

Criteria I Methoden Vicon El.Inc. OWAS Ergoloc

Reproduceerbaarheid ++ ++ + +

Betrouwbaarheid + 0 + 0

Validiteit ++ 0 + +

Mate van detaillering + + 0 0

Preventieve impact 0 0 ++ +

Nauwkeurigheid ++ 0 0 +

Objectief/Subjectief obj obj subj subj

Voldoende parameters ? + + + +

Aanschafkosten -- - ++ 0

Arbeidsintensiteit - - + 0

Hawthorne-effect - -- + +

Tabel 1: criteria toegepast op 4 methoden
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4.6 Evaluatie en conclusie

Vicon is een valide methode, nadeel is echter dat hij vrij duur is en arbeidsintensief De Elektro

inclinometer schiet tekort wat betreft betrouwbaarheid. Dit omdat de meetinstrumenten zeer

nauwkeurig op het lichaam aangebracht moeten worden.

Zowel Ergoloc en OWAS zijn goed toepasbaar in onze situatie. Het is echter zo, dat Ergoloc ten

opzichte van OWAS minder betrouwbaar is, omdat Ergoloc zich nog in een ontwikkelingsfase bevindt.

Bovendien leidt OWAS sneller tot een beoordeling van de belasting en is deze minder arbeidsintensief

We kiezen daarom voor de OWAS-methode in ons onderzoek.

50WAS

5.1 Algemene beschrijving

De Ovako Working posture Analysis System (OWAS) is een in de Finse staalindustrie ontwikkelde

methode. Deze is vooral geschikt voor het opsporen en beoordelen van belastende werksituaties. De

beoordeling van de houdingen van het bewegingsapparaat kwam tot stand door empirisch gevonden

waarden ofschattingen van verschillende groepen deskundigen te verwerken en te normeren.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen basis-OWAS en specifieke-OWAS. Hierbij geldt voor basis

OWAS dat de houdingen van het gehele lichaam worden beoordeeld. Specifieke-OWAS daarentegen

observeert de houdingen van het lichaam in de buurt van de schoudergordel, inclusief het hoofd. We

beperken ons hier tot de basis-OWAS methode omdat deze voor ons onderzoek het meest van belang

IS.

Bij de beoordeling van de werksituaties wordt onderscheid gemaakt in een viertal maatregelklassen:

#1 Normale houdingen zonder specifieke schade aan het bewegingsapparaat.

#2 Houdingen die schadelijk kunnen zijn voor het bewegings-apparaat.Onmiddellijke actie is

nog niet noodzakelijk maar za1 in de toekomst weI genomen moeten worden.

#3 Schadelijke houdingen, verbetering van de huidige situatie is zeer gewenst.

#4 Zeer schadelijke houdingen, maatregelen die tot een betere arbeidshouding leiden moeten

onmiddellijk worden doorgevoerd.
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Tijdens de observatieperiode worden de houdingen van een of meerdere proefpersonen per

tijdsinterval direct of met een camera waargenomen. De aangenomen houdingen worden gecodeerd

aan de hand van een viercijferige code. De codes worden als voIgt gedefinieerd:

r r r I J

I 1,,-- code voor de massa van de te dragen last (3x)
'----- code voor de stand van de benen (7x)

'------ code voor de stand van de armen (3x)
code voor de stand van de rug (4x)

De bij de codes behorende houdingen zijn in de bijlage bijgevoegd.

Met deze code is het mogelijk om 7x3x4=84 verschillende grondhoudingen in drie gewichtsklassen te

beschrijven (zie figuur 2 in de bijlage). Voer de benen zijn er nog drie toegevoegde houdingen, te

weten: zitten met beide benen op zithoogte, liggen en kruipen of k1immen. Het is gebleken dat deze

posities zelden worden waargenomen in arbeidssituaties zodat mer dan ook geen beoordeling aan

wordt toegekend. De 84 grondhoudingen zijn bij de ontwikkeling van de methode afzonderlijk in vier

belastingsgroepen ingedeeld. Door empirische middeling van het totaal aan waargenomen houdingen

kan nu het effect van deze houdingen op het bewegingsapparaat naar een van de vier maatregelklassen

vertaald worden.

5.2 Praktisch vervolg

Aan de hand van de resultaten kan overwogen worden de werkplek aan te passen en om van eventuele

hulpmiddelen gebruik te maken.

In de volgende fase worden de aanpassingen gerealiseerd. Tijdens deze fase zullen er door de

ergonoom activiteiten uitgevoerd moeten worden op het gebied van voorlichting, opleiding en training

van het personeel dat straks van de veranderde werkplek gebruik gaat maken. Nadat de nieuwe situatie

enige tijd in de praktijk is gebruikt is een evaluatie gewenst. Hoe zorgwldig men in het ontwerpproces

ook is geweest, na enige tijd za1 er altijd behoefte aan verbetering zijn. Bij een goed ontwerp betreft het

meestal slechts details.
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6 DISCUSSIE

#1 Er bestaat een vijfdaagse cursus voor het opleiden van eigen personeel voor de OWAS-methode.

Voordeel hiervan is dat binnen de supermarkt dan de benodigde know-how aanwezig is omtrent de

ergonomische aspecten van het werk. Voordeel van extern personeel is dat deze mensen meer ervaring

met de methode hebben en dat de totale kosten van het onderzoek lager uitvallen.

#2 De mogelijkheid bestaat om camera's in te zetten. Dit is vooral nuttig indien snelle bewegingen

gemaakt worden of wanneer veel gegevens tegelijkertijd geregistreerd moeten worden. Het is echter

weI zo dat deze indirecte observatiemethode meer tijd en geld kost.

#3 Een vraag kan zijn in welke mate het Hawthorne effect bemvloed wordt door de beide

bovenstaande punten. Deze vraag is moeilijk te beantwoorden omdat dit van persoon tot persoon

verschilt.
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BIJLAGE:

massa van de te dragen last
1 onder 10 kg
2 tussen 10 en 20 kg
3 boven20kg

stand van de benen
1 zitten, beide benen onder zitoppervlak
2 staan, benen gestrekt
3 staan op een gestrekt been
4 staan, beide benen gebogen
5 staan op een gebogen been
6 knielen op een ofbeide knieen
7 voortbewegen

stand van de annen
1 beide annen onder schouderhoogte
2 een ann boven schouderhoogte
3 beide annen boven schouderhoogte

stand van de rug
1 rechterug
2 gebogen rug
3 gedraaid ofnaar een zijde gebogen
4 voorovergebogen en gedraaid of
voorovergebogen en naar een zijde gebogen

figuur 1 voorbeeld van een gecodeerde houding, de mogelijke gewichtsklassen en bijbehorende
maatregelklassen worden rechts in de bovenhoek vermeld.
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figuur 2 overzicht van de 84 verschillende grondhoudingen.
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Fysieke Belastingvan het Bewegingsapparaat

SAMENVATTING

Samenvatting

Als men iets wil kunnen zeggen over het bestaan van een mogelijk oorzakelijk verband tussen

een risicofactor en een aandoening aan het - in ons geval - menselijk bewegingsapparaat, kan

daarnaar epidemiologisch onderzoek gedaan worden. Dit verslag bespreekt een mogelijke

opzet voor een dergelijk onderzoek. Er is gekozen voor een patient-controle-onderzoek

(binnen een cohort-onderzoek) om de mate van een eventueel causaal verband tussen het

beroep van vakkenvuller en lage-rugpijn te bepalen. De keuze is gemaakt na vergelijking van

de verschillende onderzoeksmethoden en leek ons het meest geschikt om het gestelde probleem

aan te pakken.
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Fysieke Belasting van het Bewegingsapparaat

1. INLEIDING

Inleiding

Lage-rugpijn is een veel voorkomend kwaal onder arbeiders: vrijwel iedereen krijgt er vroeg of
laat last van. Preventie zal zich in eerste instantie moeten richten op expositie aan de
desbetreffende determinanten in de werkomgeving. Er is diverse malen gesteld dat de
gezondheid van veel arbeiders danig afneemt wegens acute en chronische lage-rugpijn.

Klachten en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat vormen de grootste
diagnosecategorie binnen de ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsstatistiek. Van alle
uitkeringen van sociale verzekeringen in verband met aandoeningen van het bewegingsapparaat
hangt 40% samen met rugklachten. Onderzoek naar deze aandoeningen is daarom niet alleen
van belang voor onze gezondheid, maar ook om de ziektekosten en het ziekteverzuim te doen
afTIemen.

We bekijken het probleem op drie manieren: a. Biomechanisch
b. Ergonomisch
c. Epidemiologisch

(Onderzoek naar de relatie tussen arbeid (stressoren) en gezondheid, in het bijzonder ten
aanzien van rugklachten, kan ook vanuit allerlei andere disciplines en invalshoeken worden
bedreven. Bijvoorbeeld psychologisch, medisch-sociologisch.)

Biomechanisch onderzoek bestudeert het effect van de fysieke belasting van de rug door
middeI van modelvorming. In de ergonomie worden knelpunten in houdings- en
bewegingssituaties op de werkplek geanalyseerd. Om inzicht te krijgen in de relatie tussen
persoonlijke en beroepsgebonden risicofactoren enerzijds en ldachten en aandoeningen
anderzijds, is epidemiologisch onderzoek noodzakelijk.

Dit verslag belicht de opzet en interpretatie van epidemiologisch onderzoek naar een eventueeI
causaal verband tussen '\rakkenvullen" in een supermarkt en lage-rugklachten. Om eventuele
causaliteit aan te tonen bestaat er binnen de epidemiologie een aantal criteria, waarvan de
validiteit van de gekozen onderzoeksopzet een van de belangrijkste is. Deze criteria worden
bekeken en geevalueerd, waarna een geschikte keuze kan worden gemaakt welke methode zich
het beste eigent voor onderzoek naar de beschreven causaliteit.
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2.0RIENTATIE

Orientatie

We bekijken een vakkenvuller in een supermarkt. Deze persoon (voortaan: hij) tilt met
regelmaat goederen van een pallet in een schap. Voor de goede orde zijn met de andere
deelgroepen de volgende maten en grootheden omtrent de situatie afgesproken:
De vakkenvuller is 1.75 meter lang en weegt 75 kilogram. Hij tilt goederen van een hoogte van
10 centimeter (hoogte pallet) naar een hoogte van 160 centimeter (hoogte schap). Hij doet dit
vijf keer per minuut. De goederen wegen 1 kilogram per stuk en hebben geen handvatten.

Onderzoek naar lage-rugpijn bij vakkenvullers als specifieke beroepscategorie is niet eerder
gedaan. Vanaf 1920 wordt er epidemiologisch onderzoek bedreven naar het voorkomen van
lage-rugpijn. Pas na de Tweede Wereldoorlog hebben deze onderzoeken een grote vlucht
genomen. In november 1984 is Drs. H. CM Haanen gepromoveerd op een Epidemiologisch
onderzoek naar lage-rugpijn. Het onderzoek yond plaats in het kader van het
Epidemiologisch Preventief Onderzoek Zoetermeer.

Uiteraard moet er bij een onderzoek rekening gehouden worden met confounders. Dit zijn
factoren die van invloed kunnen zijn op de uitkomst van het onderzoek. Zij veroorzaken dus
een zekere vertekening.

Wij nemen de volgende confounders in onze onderzoeksopzet op:
1. leeftijd
2. geslacht
3. conditie
4. werkervaring
5. werkomstandigheden
6. hoe lang reeds deze klachten
7. huidige andere activiteiten (e.g. sport)
8. eerdere oorzaken klachten (ander werk)
9. Quetelet-index ( gewicht / lengte2

)

Bovendien moet rekening gehouden worden met zaken als het zogenaamde 'healthy worker
effect'. Dit effect heeft te maken met het feit dat men (nog) kan werken omdat men een relatief
goede gezondheidstoestand heeft. Door middel van een enquete onder vakkenvullers met lage
rugpijn (en, met betrekking tot het h.w. e., voormalig vakkenvullers) en een controlegroep
zouden we informatie over het effect van bovenstaande risicofactoren kunnen inwinnen. De
onderzoekspopulatie is dan in cohorten opgedeeld, waarna een patient-controle-onderzoek
wordt uitgevoerd.

De onderzoeksvraag waarop dit verslag gebaseerd zal zijn, luidt nu als voIgt:
Is er een mogelijk causaal verband tussen vakkenvullen en lage-rugpijn?
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3.0NDERZOEKSMETHODEN

Onderzoeksmethoden

Epidemiologisch onderzoek kan op verscheidene manieren uitgevoerd worden. De diverse
methoden worden kort belicht en vergeleken op een aantal punten, zoals validiteit,
toepasbaarheid op het probleem, uitvoerbaarheid, kosten en betrouwbaarheid van de
resultaten.

In Epidemiologisch onderzoek (1988) van Bouter en Van Dongen wordt een grove indeling
gemaakt van de onderzoeksmethoden. Wij nemen dezelfde indeling als basis voor een korte
bespreking van de methoden.

I. Individuele studies => a. Transversaal
b. Longitudinaal => i. Experimenteel

ii. Niet-experimenteel => .Cohort => -prospectief
-retrospectief

•Patient-controle

2. Correlatie studies => a. Tijd-trend
b. Geografisch

1. Individuele studies zijn studies waarbij per individu wordt gekeken naar determinanten
en aandoeningen. Ze kunnen opgesplitst worden in longitudinale en transversale studies.

a. Transversale studies: per individu worden de vermeende determinanten en de
bestudeerde ziekte op een en hetzelfde tijdstip gemeten, beschrijvend of
verklarend onderzoek.

b. Longitudinale studies: een beschrijvend of verklarend of oorzaak-gevolg
onderzoek. Hieronder vallen experimentele en niet-experimentele studies.

1. Experimenteel onderzoek: het toewijzen van individuen in de
onderzoekspopulatie aan altematieve determinant-categorieen op basis
van randomisatie, verder verloopt het onderzoek als een cohort
onderzoek. Met andere woorden~ de individuen worden in cohorten
opgedeeld en blootgesteld aan verschillende mogelijke oorzaken. Verder
wordt dan het verloop van de ziekte bestudeerd, bijvoorbeeld bij
toediening van geneesmiddelen.

11. Niet-experimenteel onderzoek: hieronder vallen observationele cohort of
patient-controle onderzoeken.
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Cohort onderzoek: per individu worden de expositiestatus en de
ziektestatus bepaald. Op basis van de expositiestatus worden die
individuen die die ziekte op dat moment nog niet hebben, in groepen
(cohorten) ingedeeld. De individuen in de cohorten worden in een
bepaald tijdsbestek gevolgd teneinde de ziekte-incidentie in elk van de
sub-cohorten vast te kuooen stellen. Dit is zowel retrospectief als
prospectief mogelijk.

Patient-controle onderzoek: per individu wordt de ziektestatus
vastgelegd. Indelen in groepen vindt plaats op basis van de ziektestatus.
Vervolgens wordt informatie over de expositiefactoren in het verleden
verzameld van de personen uit de onderzoekspopulatie. Hierna is het
mogelijk om de groep met en zonder de ziekte te vergelijken ten aanzien
van de frequentie van de expositiefactoren in het verleden. Op basis
hiervan is het mogelijk om een uitspraak te doen over de eventuele
causaliteit.

2. Correlatie studies: ook weI populatiestudie of ecologisch onderzoek genoemd. Hierin
vindt de bestudering van de relatie tussen ziekte en andere verschijnselen plaats aan de
hand van verzamelde gegevens over de relevante variabelen. Bij correlatiestudies
vormen groepen van individuen (populaties) de onderzoekseenheden en worden
groepen met elkaar vergeleken.
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4. KEUZE VAN DE ONDERZOEKSOPZET

Keuze Onderzoeksopzet

De uiteindelijke vorm van epidemiologisch onderzoek naar vakkenvullen ais mogelijke oorzaak
van Iage-rugpijn wordt bepaald aan de hand van de indeling ais weergegeven in hoofdstuk 4.

Allereerst moet de keuze gemaakt worden tussen individuele en correlatiestudies. Omdat er
noch sprake is van een vergelijking van twee, of meer, populaties die geografisch verschillen,
noch van een vergelijIdng van eenzelfde populatie op verschillende tijdstippen, is de keuze voor
individuele studies eenvoudig gemaakt.

Vervolgens, bij de keuze tussen Iongitudinaal en transversaal onderzoek, wordt er gekozen
voor het eerste. Transversaal onderzoek in het kader van oorzaak-gevoig-onderzoek is meestal
ondergeschikt aan Iongitudinaal onderzoek. Bij longitudinaal onderzoek zijn er voor ieder
individu immers verschillende meetmomenten voor de determinant en de ziekte.

Dan wordt, om de kosten Iaag te houden, niet-experimenteel onderzoek geprefereerd boven
experimenteel onderzoek. De onderzoeker observeert slechts en tracht zo ordelijk en efficient
mogelijk in kaart te brengen wat er zoal voorvalt of wat er reeds gebeurd is, zonder
daadwerkeIijk in het proces in te grijpen. Experimenteel onderzoek is echter minder gevoelig
voor fouten en bronnen van vertekening die de geidigheid van de onderzoeksuitkomsten
aantasten.

Tenslotte is er de keuze tussen cohortonderzoek en patient-controle-onderzoek. Bij
cohortonderzoek vormt de determinant (risico-indicator) het uitgangspunt. De
onderzoekspopulatie wordt geformeerd op basis van de te bestuderen determinant. Bij patient
controle-onderzoek vormt de ziekte het uitgangspunt. De onderzoekspopulatie wordt
samengesteid op grond van de te bestuderen ziekte. Doorsiaggevende kenmerken voor de
keuze van dit patient-controle-onderzoek zijn:

het feit dat dit relatiefgoedkoop is,
de korte tijdsduur (in vergelijking met prospectiefcohortonderzoek),
en de geringe omvang van de onderzoekspopulatie.

Daartegenover staat dat patient-controle-onderzoek gevoelig is voor bias.
De Odds-Ratio is te berekenen.
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5. BET KIEZEN VAN EEN PATIENTENGROEP EN EEN CONTROLEGROEP

Patient-controle-onderzoek begint meestal met het verzamelen van personen met de ziekte
waarin men gei'nteresseerd is. Bij deze patientengroep wordt een geschikte controlegroep
gezocht. Vervolgens wordt bij de individuen uit de beide groepen retrospectief informatie
verzameld met betrekking tot de expositie aan relevante factoren in het verleden.

Er komt echter een aantal problemen om de hoek kijken bij de opzet van een patient-controle
onderzoek.
1. Ret verzamelen van de patienten met de bewuste aandoening. Allerlei

selectiemechanismen kunnen de uiteindelijke samenstelling van de klachtengroep
bei'nvloeden. Ret liefst zou men werken met patienten bij wie de aandoening zojuist
heeft toegeslagen, of (in ons geval) met patienten die net zijn aanbeland in het stadium
van de ziekte waarin men gei'nteresseerd is. Juist bij een aandoening als chronische lage
rugpijn is dit echter moeilijk realiseerbaar. Restrictie van de patientenpopulatie tot
bepaalde categorieen (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht) kan om verschillende redenen
(bijvoorbeeld confounding) aan te beve1en zijn.

2. Ret selecteren van de controlepersonen. Een eerste eis is dat de betreffende personen
vrij zijn van de onderzochte ziekte, nu en in het verleden. Verder dienen bij de
controlepersonen dezelfde inc1usie- en exc1usieregels te worden gehanteerd als bij de
patientengroep. Wat de herkomst van de controlepersonen betreft zijn er verschillende
mogelijkheden. Gangbaar is het onderscheid tussen controlepersonen afkomstig uit de
gezondheidszorg - vee1al ziekenhuiscontroles - en controlepersonen uit de algemene
bevolking. Deze laatste groep vormt in principe de beste vergelijkingsbasis, althans in
etiologisch onderzoek, omdat daar gezonde personen de basispopulatie vormen. Ze
zijn echter vaak moeilijk bereikbaar of weinig cooperatief Ziekenhuiscontroles hebben
als voordeel dat de bewuste personen relatief gemakkelijk bereikbaar zijn, cooperatief
zijn en gemotiveerd zijn om aan het onderzoek mee te doen. Om de vergelijkbaarheid
van de groepen te verhogen, kan overwogen worden op de patientengroep en de
controlegroep op enkele relevante kenmerken met elkaar te ma/chen (met name leeftijd,
geslacht). De betreffende factoren kunnen daarna echter niet meer als expositiefactoren
geevalueerd worden.

3. Ret meten van de expositiefactor(en). De expositiemeting heeft betrekking op enig
tijdstip in het verleden. Doorgaans kan men niet terugvallen op geregistreerde
expositiegegevens en is men aangewezen op navraagmethoden. Dit betekent dat een
beroep wordt gedaan op het geheugen van de respondenten. Nu lijkt dit in het geval
van vakkenvullers geen groot probleem.

Als uiteindelijk een patientengroep en een controlegroep geselecteerd is, kan door middel van
vragenlijsten gekeken worden in hoeverre er een verband bestaat tussen vakkenvullen en lage
rugpijn. Zo'n vragenlijst zou eenvoudig verspreid kunnen worden via de grote supermarkt
ketens in Nederland. Een soortgelijke vragenlijst is te vinden in Raanen's Epidemiologisch
onderzoek naar lage-rugpijn.
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Er wordt gekeken welk percentage van de mensen met klachten ooit vakken heeft gevuld. Dit
wordt vergeleken met het percentage zonder klachten, dat ooit vakken heeft gevuld.
Patient-controle-onderzoek zit schematisch als voIgt in elkaar:

aandoening aanwezig
(lage-rugpijn)

aandoening afwezig
(geen klachten)

____?.....O...,Xi<--__... determinant aanwezig
(ooit vakken gevuld)

determinant afwezig
(nooit vakken gevuld)

Er wordt aangenomen dat zeker voor zes maanden dageIijks vakken gevuld moeten zijn, om
tot de categorie 'geexponeerd' te worden gerekend.

Naar aanleiding van de respons op de verstuurde vragenlijsten (cohort-onderzoek) wordt aan
de mensen met lage-rugpijn gevraagd om toestemming voor inzage in hun medisch dossier
(patient-controle-onderzoek). Uit de resultaten van dit onderzoek moet dan geconcludeerd
worden of er inderdaad, zoals verwacht, een causaal verband bestaat tussen vakkenvullen en
het probleem van Iage-rugpijn. Dit verband moet bIijken uit de enige associatiemaat die in
patient-controle-onderzoek naar voren komt: de Odds Ratio (OR). Om tot een oordeel te
komen over de sterkte van de oorzaak-gevoig relatie moeten de foutenbronnen nog in acht
genomen worden. Ret kan zijn dat mensen met lage-rugklachten ooit vakken hebben gevuId,
maar dat de klachten eigenlijk van andere aard of oorzaak zijn. Hierbij kan gedacht worden aan
psychische, vasculaire, neurologische of musculaire oorzaken, die een bias in de resultaten met
zich meebrengt. De vragenIijst dient ook rekening te houden met confounding (zie hoofdstuk
3).
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6. BEOORDELING VAN DE RESULTATEN

Beoordeling resuhaten

De resultaten worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, die uiteindelijk moeten
bepalen in hoeverre de causaliteit aangetoond is. Deze criteria worden niet (alleen) toegepast
op de resultaten van het eigen veldonderzoek, maar op aIle op dat moment bekende onderzoek
naar de bewuste vraagstelling.

(interne) validiteit: Systematische fouten vinden hun oorsprong in verkeerde
beslissingen tijdens de opzet, de uitvoering of de analyse van een onderzoek. Toevallige
fouten leiden tot onbetrouwbare, niet-precieze effectschattingen, systematische fouten
evenwel tot onjuiste, foutieve effectschattingen. Zij tasten de validiteit van de
onderzoeksuitkomsten in negatieve zin aan. De resultaten van het onderzoek gelden
niet voor de populatie waarover men op grond van het onderzoek uitspraken wil doen:
zij geven de werkelijkheid vertekend weer. Er is met andere woorden sprake van bias.
De interne validiteit van een onderzoek geeft aan in hoeverre de verkregen uitkomsten
correct zijn voor de personen die eigenlijk onderzocht hadden moeten worden, dus
voor de beoogde doelpopulatie van het onderzoek.

sterkte van de associatie: Deze kan bepaald worden met behulp van de Odds Ratio.
Verwacht wordt dat ook veel andere soorten werk lage-rugklachten met zich
meebrengen. We verwachten echter dat til-activiteiten zoals vakkenvullen het grootste
aandeel hiervan vormen.

biologische plausibiliteit: De vraag is of de huidige kennis van de fysiologie van de
mens een causaal verband waarschijnlijk maakt. Het is goed voor te stellen dat de lage
rugklachten ontstaan door til-activiteiten.

(externe) consistentie: Consistentie is de mate waarin het verband is aangetoond door
verschillende onderzoekers, op verschillende momenten, op verschillende plaatsen, in
verschillende populaties en bij voorkeur met een verschillende onderzoeksopzet. Wij
hebben geen vergelijkbaar onderzoek gevonden en kunnen dus geen uitspraak doen
over de consistentie van het onderzoek.
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dosis-etTect-relatie: Over het algemeen wordt aangenomen dat een biologische
gradient of een dosis-effect-relatie - dat wil zeggen dat het effect toeneemt bij een
toename in intensiteit of duur van de veronderstelde oorzaak - een argument in het
voordeel van causaliteit vormt. Daarom wordt veelal bestudeerd of een hogere dosis of
een langduriger blootstelling ernstiger gevolgen met zich meebrengen. Er moet echter
op worden gewezen, dat een dosis-effect-relatie in principe ook door een confounder
kan worden veroorzaakt. Bovendien kan over het algemeen de afwezigheid van een
dosis-effect-relatie niet zonder meer worden uitgelegd als argument tegen causaliteit.
Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een drempelwaarde, waaronder geen effect wordt
gevonden. Ook kan er een niveau zijn van de risicofactor, waarboven het effect steeds
maximaal is.

analogie verwijst naar het bestaan van andere, verwante risicofactoren, dit op een
vergelijkbare wijze (soortgelijk mechanisme) rugklachten teweeg brengen en/of van
andere, verwante effecten, die op een soortgelijke wijze door vakkenvullen worden
veroorzaakt.

Naarmate er aan meer van deze criteria voldaan wordt, is er sprake van een sterkere causaliteit.
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