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PICTURE MIX EXPOSURE

� PIMEX-PC software 

� A/D-converter

� PC/laptop

� Meet instrument

� Video camera
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Het principe.....
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Ervaringen VASt

� 2004: Oriënterend onderzoek naar de praktische toepasbaarheid 

� 2005: PIMEX implementatie in VASt-branches

� 2006: Verbreding van kennis binnen VASt: Factsheets Goede Praktijken

Zie http://www.vast.szw.nl/
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PIMEX en Fysieke belasting?

PIMEX bruikbaar om risicoPIMEX bruikbaar om risico’’s van fysieke belasting over te brengen?s van fysieke belasting over te brengen?

a. Welke meetmethoden beschikbaar?

b. Methode al in gebruik? 

c. Technisch mogelijk?

d. Meerwaarde visualisatie?

e. Validiteit en betrouwbaarheid?

f. Voorspellende waarde? 
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PIMEX en Fysieke belasting?

Methoden:

� Interviews 
�specialisten in werkvelden: wetenschap, 

arbeidshygiëne, ergonomie, fysiotherapie, revalidatie 
en bedrijfsgeneeskunde

�Literatuuronderzoek 
�internet, handboeken, literatuur o.a. pubmed, ...

�Technische realisatie en proefmetingen 
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Resultaten: meetmethoden getoetst aan criteria

� Technisch mogelijk?

� Videokoppeling venieuwend?

� Geldigheid? (goede validiteit/ betrouwbaarheid?)

� Grenswaarden beschikbaar?

� Eindoordeel: Geschikt voor PIMEX?

Waarschijnlijk (geen sluitend bewijs)*
NVT
Ja
Redelijk
Nee



9

Tillen en dragen

� Observatie, geen electronische signalen

� Spierspanning (EMG) voor deelhandelingen NIOSH (bv. reiken)

Dragen
(Mital)

NIOSH

Geschikt?Toetsbaar?Betrouwbaar/
valide?

Vernieuwend?Technisch?
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Duwen en trekken

� Technisch te koppelen

� Betrouwbaarheid/ validiteit voldoende

� Toetsbaar aan aanzet/ aanhoudkrachten (Mital)

Digitale duw- en 
trekkracht
meter

Veerunster

Geschikt?toetsbaarBetrouwbaar/ 
valide?

Vernieuwend?Technisch?
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Werkhoudingen/ 
repeterende bewegingen

� Gonio/ inclinometers: keuze lichaamshoeken

� Geen eenduidigheid over betrouwbaarheid

� Spierspanning (EMG) toepasbaar (statisch/ dynamisch)

*Electronische
inclinometer

*Electronische
goniometer

Observaties

Geschikt?toetsbaarBetrouwbaar/ 
valide?

Vernieuwend?Technisch?
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Trillingen

� Goed meetbaar (let op richting x-,y- of z)

� Grens- en actiewaarden beschikbaar (“dagdosis”)

Lichaams
trillingen

Handarm 
trillingen

Geschikt?toetsbaarBetrouwbaar/ 
valide?

Vernieuwend?Technisch?
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Energetische belasting

� Hartslagmeter indicatief (betrouwbaarheid/ validiteit beperkt)

� Mobiliteit werknemers?

Schatten
(werkzaam
heden tabel)

***Hartslag

Zuurstof 
douglasbag

Geschikt?toetsbaarBetrouwbaar/ 
valide?

Vernieuwend?Technisch?
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Meetmethode dynamisch/ statisch
EMG (spierspanning)

EMG

Geschikt?Toetsbaar?Betrouwbaar/ 
valide?

Vernieuwend?Technisch?

� Verstorende variabelen

� Slechte reproduceerbaarheid, individuele verschillen

� Geen lineaire relatie EMG activiteit en kracht, normen ontbreken

� Wel vergelijkend toepasbaar, zie http://www.arbetslivinstitutet.se/pimex

� Toepasbaar op onderdelen dynamische/ statische belasting!
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Conclusie

�Duwen/ trekken: goed meetbaar en grenswaarden  
beschikbaar

�Trillingen: idem

�Dynamische/ statische belasting: EMG                           
(op onderdelen van):

� Tillen/ dragen

� Werkhoudingen

� Repeterende bewegingen

� [Duwen/ trekken]
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Conclusie

�Voorspellende waarde van gemeten belasting niet 
altijd duidelijk (ontbreken wetenschappelijke 
onderbouwing en/ of grenswaarden)

�Voorlichting met PIMEX wel meerwaarde

�Verschil in belasting zichtbaar maken:                  
“goede” vs “slechte” praktijk

�Aanleren minder belastende werkwijze:                
aanpak PIEKbelasting

� Interventie op individueel en groepsniveau
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Vervolg

�Technische realisatie koppeling PIMEX
� Trekkrachtmeter, EMG, trillingsmeter i.o.

�Proefmetingen:
�EMG

� bv. variabele afstand handen-lichaam bij tillen (reiken)
� één medewerker  
� keuze spiergroep 

�Trekkracht
� b.v. duw-/ trekkrachten bij verplaatsing til-lift over verschillende 
oppervlakken, drempels e.d.

� toetsing aan aanbevolen aanzet- een aanhoudkrachten
� effect “duw-/trek techniek” (rustig op gang brengen, etc.) 
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….Vragen?....
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Meer informatie

Giel Beijer, Arbo Unie

� 06-52502343
� giel.beijer@arbounie.nl


